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ٗٔ٘ 

المنظومة األجرومٌة فً ثوبها الجدٌدد/ ابدآ رجدرومح تق ٌدر وشدرد عقمدد  طٌدة   

 .ٕٓٔٓ ماآ: دار المأموآ للنشر والتوزٌع،   _.السعودي 

 ( ص9ٕٗ)     

 (.ٕٓٔٓ/ٖ/9ٕٔر.ع: )  

 اللغة العربٌة/  قوا د اللغة الواصفات:

 
 

 

. ال ٌسمح بإ ادة إصدار هذا الكتاب عو عي جزء منه "عو جميع الحقوق محفوظة

تخزٌنه فً نطار استعادة المعلومات عو ن له بأي شكل مآ األشكال، دوآ إذآ خطً 

 مسبر.
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ٍّٓ  َمِدَخل إىل اآلُجٗريم

 

ْعلم، والَّدذي َخَلدَر  ٌَ عقمُد هللا العلٌَم ال دٌَر الذي  لََّم بال لم،  لَّم اإلنساَآ ما لم 
َر َفهَدى، وعصدلًِّ وعُسدلُِّم  لد داد فبهدَر وعجداد فسّوى، وقدَّ ى عْفَصدح َمدْآ نطدَر بالضَّ

 و لى رلِه وَصْقبِه عجمعٌآ، وبعدح ُمقّمٍد 

فإّآ لغَة اإلنساِآ رٌٌة باهرةٌ مآ رٌاِت هللا الُكبرىح إذ هً مفتاُد القٌاة، وعُسُّ 
 الَبَشر،هللاُ بها  لى  متآَّ ا مةٌ عْ نِ  َفْهِم األشٌاء، وباُب التَّعامل مع األقٌاء، وهً

ٌّةٍ  ألّنها تضطلُع بوظائفَ  والتَّآلفح التَّعارفِ ها فً هم بتسخٌرِ وعمرَ  ،  ظٌمة قٌو
قوٍم  آ  كلُّ ُر بها ٌُعبِّ  عَصواتٌ " -هـ(  9ٕٖ)ت ًفً َقدِّ ابآ ِجنِّ  –فاللغُة 
  .(ٔ)هم"عَغراضِ 

ْْ قٌر تَ عرٌف الدَّ التَّ  هذا فًو  ُثُل طبٌعُة اللغة، إذ هً عَصواٌت ُتْنـَتُج بكٌفٌدة ْم
ٌَستِسرُّ  للفكر، وعداةٌ  وظٌفُة اللغة، فهً و اءٌ  وتمُثلُ ة، مخصوص ا  فً  للتعبٌر  مَّ

 وانح. وٌعتلُج فً الجَ  الِقجا،

ولغاُت العالِم الٌوَم كثٌرةٌ تزٌُد  آ علفً لغة، وهدً مختلفدٌة مدآ قٌدُل اللفدظ 
مائر. ٌَُعّبر به، مّتقدةٌ مآ قٌُل المعنى الذي ٌخالُج الضَّ  الذي 

فهً لغٌة َ رٌ ة َتلٌدة، تعددُّ عطدوَل اللّغداِت ُ ْمدراأ، وعرقَبهدا با داأ  عّما العربٌةُ 
ددةأ  لددى َكددّر الَغددداة، وَمددرِّ الَعشددً، خالدددةأ بخلددود ال ددررِآ  ٌّ واتسددا اأ، وال تددزاُل ق
بدوّي، ُمتجدّددةأ بمدا رواِّ الثِّ داُت مدآ َمْنثدوِر الَعدرب  الكرٌم، مقفوظدةأ بالقددٌل النَّ

 وَمْنظوِمهم.

آَ  ددرٌفة، وعّصددلوا لهددا عصددوالأ تقفُظهددا، وهددذِّ  وقددد َدوَّ العلمدداُء هددذِّ اللغددَة الشَّ
ددُل بهددا إلددى ِ ْصددمة اللسدداآ مددآ  ٌُتوصَّ ددة، وهددً  لددوم  ٌّ األصددوُل هددً  لددوُم العرب

لل.  الَخَطل، وال لم مآ الزَّ

سم، و لدُم الَعدرو ، و لدُم النَّ دد،  ٌّة:  لُم النَّْقو، و لُم الرَّ وعهّم  لوم العرب
 الغة )البٌاآ، والمعانً، والبدٌع(.و لوُم الب

 الكسيى، أّيها املتعّلُى الَوزيق، القازُئ أيها

                                                            
هـ/ 3ٖٔٔمقمد  لً النجار، طبعة دار الكتب المصرٌة،  :هـ(، تق ٌر9ًٕٖ )نِّ الخصائص، ابآ جِ  (ٔ)

 .ٖٖ، ص ٔم، ج 9ٕ٘ٔ
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دَجندى  اجدتالءَ  سٌر  لدى َمدْآ ٌدرومُ العَ  آَ مِ لَ  إّنه ٌّ ها، َجْرِسد واسدتعذابَ  ة،العرب
ْقددوَ  خددذَ هددا، عْآ ٌظفددَر بشددًء مددآ ذلددا إالّ إذا اتّ قالوتِ  وتددذّورَ  سددبٌالأ إلددى َبْعددل  النَّ

الوسدائل سدبٌالأ إلدى َقْطدف  ُتتخدذُ ه، كمدا ه وقلِمدلسدانِ  ه، وُدْربدةِ ل ذاقِتده، وَص ْ َمَلكتِ 
 مارٌخ الجبال. الَعَسل فً شَ 

والّنْقو َسْهٌل، وطوٌٌل ُسلَُّمه، ولكّنه كالجبِل ٌقتاُج تسلُّ ُه إلى ُجْهدد وُمثدابرة، 
ٌُفتَح له. وقد ُمثَِّل ببٌٍت مآ َقَصب له باٌب مآ َقدٌد، وال بدَّ لَِمْآ َلِزَم الباب  عْآ 

ْجنٌهدا  اليَّْحْ: مفَْمُ ّمثارِ: ٌَ فمدا الم صدوُد بدالنَّْقوم ومدا الثِّمداُر التدً 

 داِرُسُهم

رٌددُر. ٌ ددال: نقددا نقددَوِّ: عي قصددَد َقْصددَدُِّ،  اليَّْحــْ ا الغةػــ٘:  الَ ْصددُد والطَّ

والجمع: عنقاء، وُنُقوّ 
(1)

. 

ًّ  ّاليَّْحْ قٕ االصطالح: ، وإْآ شئَت ف دل: هدو  لُم إ راب الكالم الَعرب

ددة مددآ قٌددُل اإل ددراب  ٌّ العلددُم بال وا ددد التددً ُتْعددَرُف بهددا عقددواُل الكلمددات العرب
 والِبناء.

دده: ٌصددوُآ اللسدداَآ وال لددَم  ددآ الخطددأ فددً  ْقددو جّمددٌة جلٌلددة منهددا عنَّ وفوائددُد النَّ
دُر فهدَم ال دررآ الكدرٌم والقددٌل الشَّدرٌف، وٌمشدً بدارِسد ه النُّْطر والكتابة، وٌٌسِّ

ٌّة المشرقة، وٌمّكآ األدباَء والخطبداَء مدآ ُبلدوِذ ُذْروة  إلى ع مار النُّصوص األدب
: ًّ  التَّعبٌر الَبٌان

ْقددَو صدداَر الَفْهددُم فددً  وَمددْآ قددوى النَّ
 ٌدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددِدِِّ 

 

ِت الُكتدددُب   ٌَقدددلُّ بددده مدددا َضدددمَّ  طو ددداأ 
 

كبتٌآ  ندد عهلده قبدَل ثن ٌهمدا  ندد وقد رّغَب العلماُء فً تعلّم النَّْقو وَثندً الدرُّ
عهل التفسٌر والقدٌل، و ّدوا اللَّقَآ كالَجَدرّي فدً الوجده، و دّدوا األخدرَس َمدْآ 

 فاته شًٌء مآ النَّْقو:

ْقدددُو فدددذاَا األخدددرسُ   َمدددْآ فاَتدددُه النَّ
 

 وَفْهُمددددددُه فددددددً كددددددلِّ  لددددددـٍم ُمفلددددددُس  
 

: الِكتدداب لسددٌبوٌِه ) ًّ ْقددو الَعربدد هددـ(، والُجَمددل البددآ 8ٓٔومددآ عهددّم ُكتددب النَّ
ّراج )ا هـ(، والُخالصدة عو األلفٌدة البدآ 8ٖ٘هـ(، والمفّصل للزمخشرّي )ٖٙٔلسَّ

                                                            
م، مادة )نقو(، ج 99ٓٔهـ ٓٔٗٔ، ٔهـ(، دار صادر، بٌروت، ط3ٔٔمنظور)انظر: لساآ العرب، ابآ  (ٔ)

 .9ٖٓ، ص ٘ٔ
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هدـ(، 3ٙ9هـ(، وشدرد ابدآ َ  ٌدل  لدى علفٌدة ابدآ مالدا البدآ َ  ٌدل )3ٕٙمالا )

هـ(3ٙٔوُمغنً اللَّبٌب  آ كتب األ ارٌب البآ هشام )
(1)

  . 

ددعاب ْلدد ِ  وُ ْقددوالنَّ  وة ْطددوالسددٌَر خُ  التدددّرجَ  ٌ تضددًٌم غزٌددُر المسددائل كثٌددُر الشِّ
دهولة والوضدود فدً تعلّدم ُشدنْ وة، وَقدرٌي ِبَمدْآ ٌَ طْ خُ  ْقدُد السُّ عآ ٌبتدد  بدَدْرس  والنَّ

ٌّة نثِرها وَنْظِمها، فٌ رعها  وم ف قوا ددَ  وا ٌة، قراءةأ اآلُجرُّ ها، ها وم اصددَ وٌتعدرَّ
 ها. وٌقفظ عبٌاتَ 

ٌّة: وم  تعرٌف باآلُجرُّ

ٌّة الُمَسدّماة "الم وم ٌّدة" ِمدْآ ُتعّد اآلُجرُّ ومٌدة فدً مبداد   لدم الَعرب  دمدة اآلُجرُّ
ْقدددو وعصدددولِه  دددة، وهدددً ُم ّدمدددٌة ُمدددْوَجزة فدددً مبددداد  النَّ ٌّ عهدددمِّ المصدددّنفات النَّْقو

وم كتاَب "الُجَمل" ٌّة، عوجَز فٌها ابُآ رُجرُّ ًّ ) األساس ًَ ٖٓٗللزّجاج هـ(، وقد َقِظد
واستٌعابه لدقائر النَّْقو التدً  كتاب الُجَمل بشهرٍة ُمدّوٌة لدّقته، ووضوِد  بارته،

 ٌقتاُجها الناشئة. 

ددلُم الُمْوِصددُل إلددى ُكتبدده المشددهورة  ْقددو، والسُّ ددة هددً المفتدداُد لعلددم النَّ ٌّ وم واآلُجرُّ
بتدددُ  بدده المددتعلّم قبددَل ركددوِب الَبْقددر، ع نددً كتدداَب  ٌَ المددذكورة رنفدداأ، وهددً عقسددُآ مددا 

 سٌبوٌِه. 

وم:  تعرٌف بابآ رُجرُّ

ٌّة هو عبو  بد هللا مقّمد بدآ مقّمدد بدآ وصاقُب اآلجرُّ  ،  داودوم ًّ دنهاج الصِّ
 ًّ وم، وهو مغرب هدـ(، 3ٕٙوكداآ مولددِّ سدنة )فاس،  عهل مآالمشهور بابآ رُجرُّ

ًّ اآ عبً قٌّ وقد طلب العلَم وبرَع فٌه، ودرَس  لى شٌخه   (.هـ3ٗ٘) األندلس

وم عدٌددٌب،  ددالد، ووصددفه اشددتهَر بددالت وى و ُمْ ددِر ، ،َنْقددِويوابددُآ رُجددرُّ الصَّ
معاصددروِّ بأندده كدداآ ُمتبّقددراأ فددً  لددوم كثٌددرة منهددا الف ددُه، والتجوٌددُد، واللغددُة، 

ٌاضة )الِقساب(.    واألدُب، والرِّ

دد شددردُ  منهددا ،وعراجٌددز فددً ال ِددراءاتِ  مصددنفاتٌ لدده و شددرد وهددو  اطبٌةالشَّ
دداإلمددام منظومددة ل م ولكّندده لدد ".قددرز األمددانً ووجدده التهددانً( "هددـ9ًّٓ٘ )اطبالشَّ

ةِ ٌُْشَتهْر إال بال ٌَّ وِم . تدوفً َرِقَمدُه هللا بفداس المكرمدة فهدا بمكدةَ علَّ  التً م دمة اآْلُجرُّ
 هـ(.3ٕٖمآ عر  المغرب سنة )

ومورجُ  ٌّة بَ  كلمة رُّ ٌّة معناها الف ٌر الصُّ رْ عمازٌغ ًّ بر   .وف

                                                            
 انظر فً مسٌرة النقو وتراجم النقاة: المدارس الّنْقوٌة، د. شوقً ضٌف، دار المعارف، مصر،  (ٔ)

 ، د.ت.ٕط 
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ٌّدة عل اهدا فدً البَ رُّ اآلجُ  تدألٌفَ رجّروم لّما عتّم  وٌ ال إآَّ ابآَ  وقدال: إْآ ر، ْقدوم
   (ٔ)كذلا األمرُ  ّل، وكاآَ بَ ٌُ  فالخالصاأ لوجه هللا  كاآ هذا الكتابُ 

ٌّة: وم   اقتفاء العلماء باآلُجرُّ
ح ألنَّها تتبّوع مكانةأ رفٌعةأ بٌآ متدوآ النَّْقدو، فهدً ةومٌّ اآلُجرُّ  تُ ٌْ صِ  ذاعَ  وقد

ى شدددرقها ولدددذلا َقظٌدددْت بإقبدددال العلمددداء  لددد عهدددمُّ المتدددوِآ وعبسدددُطها وعمتُعهدددا،
ثالثددٌآ َشدْرقاأ، وإلٌدا عهدّم شدروقها ُمرّتبددة ها  لدى شدروقُ زادْت قتدى وتعلٌمهدا 

ٌَات عصقاِبها: اأ وفَر َوَف ٌّ  زمن

ددددةِ   دمددددةالم شددددرد  ٌَّ وِم  المددددالكً اغوريلّشددددا ،وْقددددالنَّ  فددددً اآْلُجرُّ
 (.هـ8ٔٙ)

ا ً   ددة، مقمددد بددآ عقمددد األندلسددً المعددروف بددالرَّ ٌّ وم شددرد اآلُجرُّ
 هـ(.8ٖ٘)

 القدٌددي  لدً بدآ عقمد ،اجقةالرَّ   ولالعُ  لذوي ابقةالرَّ  صٌقةالنَّ  
 (.هـ 8ٙ8)

ٌّة، مقمد بآ ٌوسف الّسنوسً القسنً )  وم  هـ(.89٘شرد اآلُجرُّ
ٌّة، خالد بآ  بد هللا األزهرّي )  وم  هـ(.9ٓ٘شرد اآلُجرُّ
دةِ  نظدم فدً هانٌدةرْ البُ  رةالدُّ   ٌَّ وِم  القنفدً الدوالً ابدآ ،الم دمدة اآْلُجرُّ

 (.هـ 9ٙٓ)
ٌّة شرد  وم  هـ(.93ٖ، عقمد بآ  لً الّرملً )اآلُجرُّ
ٌّة، مقمد بآ مقمد عبو العزم القالوي )  وم  هـ(.99ٖشرد اآلُجرُّ
القواشددً المقكمددة  لددى علفدداظ الم ّدمددة، سددٌف الدددٌآ بددآ  طدداء  

 هـ(.ٕٓٓٔ)
ددة، مقمددد بددآ مقمددد المهدددوي   ٌّ وم ٌّة فددً شددرد اآلُجرُّ التقفددة اإلنسدد

 هـ(.ٕٙٓٔاألزهرّي )
ًّ )ش  ٌّة، مقمد بآ عقمد األسدي العرٌش وم  هـ(.ٓٙٓٔرد اآلُجرُّ
ًّ الفَرضدً   افع ٌّة، مقمد بآ ٌقٌى، نجم الدٌآ الشَّ وم إ راب اآلُجرُّ

 هـ(.9ٓٓٔ)
ًّ التوانً )  ٌّة، ابآ بركة األندلس وم  هـ(.ٕٓٔٔشرد اآلُجرُّ
وم، عقمدد بدآ رجدب   ُدّر الَكلِم المنظوم بَقلِّ كتداب الشدٌِخ ابدِآ رُجدرُّ

 هـ(.89ٔٔب رّي )ال

                                                            
وم: ُبْغٌة الو اة فً طب ات اللغوٌٌآ والنقاة، السٌوطً،  (ٔ)  تق ٌر: عبو الفضل انظر فً سٌرة ابآ رُجرُّ

. وشذرات الذهب، ابآ ٖٗٗ، 8ٖٕ، ص ٔم، ج9ٙٗٔ، ٔإبراهٌم، مطبعة  ٌسى القلبً، ال اهرة، ط

ر الّدٌآ الزركلً، ٌ. واأل الم، خٕٓٔ، ص 8م، ج 939ٔ، ٕالعماد القنبلً، دار المسٌرة، بٌروت، ط

 .ٖٖ، ص 3م، ج99٘ٔ، ٔٔدار العلم للمالٌٌآ، بٌروت، ط
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 (.هـ33ٕٔ) براهٌم الباجوريّ إل ،رة البهٌة فً نظم اآلُجّرومٌةالدُّ  
ٌّدة، مقمدد مقٌدً الددٌآ  بدد   نٌة بشرد الم ّدمة اآلجّروم التُّْقفة السَّ

 القمٌدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
 م(.93ٕٔ)ت 

ٌّة، مقمد بآ عقمد األهدل.  وم ٌّة  لى ُمتممة اآلُجرُّ  الَكواكب الّدر
دددددٌخ  دددددة، الشَّ ٌّ وم مقمدددددد بدددددآ صدددددالح العثٌمدددددٌآ )ت  شدددددرد اآلُجرُّ

 هـ(.ٕٔٗٔ
ددد  الب  لدددى مدددا قصددددوا مدددآ ظددداهر اإل دددراب )شدددرد دلٌدددل الطُّ

ٌّة(   . الالقاج بآ السَّ لاآلجروم
 . ًّ ن ٌط الب الشَّ    مصباد الّساري، زاٌد األذاآ بآ الطَّ

ٌّة: وم  تعرٌف بالمنظومة اآلُجرُّ

ٌّة، وُنِسَب َنْظُمها إلى   بد هللا بدآ القداج قمداُِّ وقد ُنِظَمْت هذِّ الم ّدمة النثر
ًّ المتدوفى  هللا، والّصقٌُح عآَّ ناظَمها هو مقّمد بآ ربَّ الغدالوي التدواتً الّشدن ٌط

   .(ٔ)هـ(ٓٙٔٔسنة )

 هـ(. ٕٓٔٔ( بٌتاأ، وكاآ الفراذ منها سنة )ٓ٘ٔو دُد عبٌات منظومته )

َجز، وهو واقٌد مآ الُبقور العروض ٌّة  لى بقر الرَّ وم ٌّة وُنِظَمت اآلُجرُّ
َجُز مأخوذ مآ قولهم: ناقٌة َرجزاُء، إذا 3٘ٔالتً وَضعها الخلٌل ) هـ(. والرَّ

َجز هو:  ارتعَشْت  نَد قٌاِمها، فُسّمً َرجزاأ تشبٌهاأ بذلا. ومفتاُد الرَّ

 ُْ ْسددُهُل ٌَ  فددً عبقددر األرجدداز بقددٌر 
 

 ُمْسددددددددددتفعلآ ُمْسددددددددددتفعلآ ُمْسددددددددددتفعلآ 
 

 .(ٕ)توتفعٌالُته ِسّت، فً كل َشْطر ثالُل تفعٌال
 

 أيها القازُئ الكسيى، أيها املتعّلُى الّلبيب،

دددرود قدددواٍ ، و لدددى  دددة، وَغددددْت  لدددى الشُّ ٌّ وم ل دددد َكُثدددَرْت شدددروُد اآلُجرُّ
القواشً ت رٌرات وتعلٌ ات. ول د شاَب تلا الشُّروَد تع ٌٌد فً التَّناول، وتطوٌٌل 

ددة، ومجافدداةٌ  ددآ القٌدداة ا ٌّ لمعاصددرة: معانٌهددا فددً المسددائل، وُبْعددٌد  ددآ األمثلددة الق
 الجدٌدة، وَتْ نٌِتها القدٌثة. 

ٌّدة التدً عرجدو عْآ  وم وإّنً َلِجدُّ َسعٌد إذ عقّدم بٌآ ٌدٌا هدذِّ المنظومدة اآلُجرُّ
َلها األجٌاُل بَ بدول َقَسدآ. وقدد ع داننً هللا  ٌّباأ، وتت بَّ  لدى َشدْرِقها تْنُبَت نباتاأ ط

                                                            
 بآ قامٌد فً كتابه "قٌاة مورٌتانٌا". ذكر ذلا المختار (ٔ)

م، 939ٔهـ99ٖٔ، ٖانظر: الوافً فً العرو  وال وافً، الخطٌب التبرٌزّي، دار الفكر، دمشر، ط ( ٕ)

 .ٖٔٔص 
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 ٌّتسُم بما ٌلً:وإخراجها إخراجاأ جدٌداأ فً ثوٍب ُمعاصٍر 

 َضْبط عبٌات المنظومة َضْبطاأ دقٌ اأ. -
 العناٌة الفائ ة بالتَّرتٌب، وُقْسآ التَّبوٌب. -
 ت دٌم الشَّرد بعبارة واضقة، وعسلوب َسْهل. -
 َرْفد الشَّرد باألمثلة الكثٌرة، والجداول النافعة. -
ٌّة، واستخالص مقاسِنها. - وم  اإلفادة مآ شرود اآلُجرُّ
ٌّة ماتعة.إمداد الشَّرد ب -  أسئلة سابرة، وتطبٌ ات لُغو
 ت دٌم ُخالصة فً رخر كّل باب َنْقوّي. -
ْقدددو واألدب والبالغدددة لالطدددالع  - اإلقالدددة إلدددى ُكتدددب النَّ

 واالستزادة.
ْقددو لددم ٌددذكْرها  - ٌّة فددً النَّ إتمددام المنظومددة بددأبواب عساسدد

 النَّاظم.
ٌّة. -  التَّعرٌف بعدد مآ ع الم الّنقاة ومدارِسهم النَّْقو
 داد اختبار تربوّي ل ٌاس مستوى المتعلّم فً النَّْقو.إ  -
اإلفدددادة مدددآ النَّظرٌدددات القدٌثدددة فدددً طرائدددر الدددتعلّم،  -

 وتألٌف النُّصوص، ومرا اة الفُرور.

ٌُْعِظدَم األجدَر والمثوبدة  هذاح وعسأُل هللا  عْآ ٌنفَع طلبَة الِعْلم بهذا العمدل، و
وم، و لدى لصاقب هذِّ المنظومة، وٌفٌَ  مآ رقماتده وبرك اتده  لدى ابدآ رُجدرُّ

ددة ذوي الِقجددا والفهددوم الددذٌآ عظمددأوا نهدداَرُهم، وعْسددهروا لددٌَلُهم فددً  ٌّ  لمدداء العرب
  سبٌل هذِّ اللغة العظٌمة، وعْآ ٌجمَعنا بهم فً َمْ َعِد ِصْدر  نَد َملٌٍا ُمْ تدر

 د. أمحد عطية السُّعوديّ

 م9112هـ/ 0341
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ٍّٓ  املنعًمّ اآلُجٗريم
 

 ُ٘  امليعْم٘:فاحت
 

ـــٚٔو  ُمَ ـــــــــٖ ُد -1 ٍِــــــــُد  َدبــــــ َْ ُ َر  ٜقـــــــــا
 

ـــًد٢ ٜ ِ ـــــــَ دُ     ُْٝمــــ ـــٚل ا ــَ ٝاــــ  اهلٜل ٔفــــ
 

دداظمُ  منظومَتددُه هددذِّ بددذكِر اسددِمه، وهددو مقّمددد، وهددً طرٌ ددٌة جددرى  ٌفتددتُح النَّ
 لٌها العلماُء ال ُدامى فً توثٌِر ما ٌصدُر  نهم مدآ ُكُتدٍب ورسدائل ومنظومدات، 

 اقُب األلفٌة الذي افتتَقها ب ولِه:ومنهم ابُآ مالا ص

 قدددددداَل مقّمددددددٌد ُهددددددَو ابددددددُآ مالِدددددداِ 
 

دددددددً هللَا خٌدددددددَر مالِددددددداِ     (ٔ)عقمدددددددُد ربِّ
 

ٌُخبُر الناَّظُم مقّمد بآ رّب الغالوّي عنَّه ٌقمُد هللا  فً عموِرِّ كلِّهدا، فدً  ثمَّ 
خدداء. وافتتدداُد هددذا الددنَّْظم ب ِة والرَّ دددَّ ددراء، وفددً الشِّ ددراِء والضَّ الَقْمددد مددآ ُقْسددآ السَّ

ٌُفتدتُح  األدب مع هللا تعالى، وفٌه التمداٌس للتوفٌدِر والبركدةح إذ إآَّ العمدَل الَّدذي ال 
 بالَقْمد ٌعترٌه النَّْ ُص، وٌ لُّ خٌُرِّ.

2-  ْ ــ ٢ْ  امٝلِنَ ٜ ـــ ــً ٍّا َ ٜلـــــْ ااٖرُنـــ ـــ  ُمَصلِّـــ
 

  ْ ـــٜ  ـــٔرٔو  َ ي٢ُ ااٗ ـــــ ـــٔو َيَهِ ـــــ  َيآٔاـــــ
 

ًّ المختار وبعَد َقْمِد هللا تعالى ٌُ  ب ، وٌصلًّ  لى رلِدِه صلًِّ النَّاظُم  لى النَّ
 األطهار، وعصقاِبه الكرام عهِل التَّ وى رضواُآ هللا  لٌهم عجمعٌآ. 

ًّ  لُ ور ددقة، واُمدُقرِ  الدذٌآ هدم النب  هم،ٌداتُ رّ وذُ  ِّوعوالدُ  هعزواُجد م:وهد الصَّ

،  رل: المطلددب دـ بدد وبنددً هاشددم بنددً مددآ عقربائدده مددآ والمؤمنددوآ ًّ  ورلُ  لدد
  .(ٕ)رضواآ هللا  لٌهم اسـ بَّ  ورلُ  ر،ـجعف ورلُ  ل،ٌَ  

ًّ كمددا  ّرفدده  دقاب َصددِقَب  َمددآْ " هددـ(:ٕٙ٘)رقمدده هللا خددارّي اإلمددام البُ والصَّ
 ًّ  .(ٖ)مآ المسلمٌآ فهو مآ عصقابه" ررُِّ عو النب

                                                            
م، ٕٓٓٓهـٕٔٗٔ، ٔدار ابآ قزم، بٌروت، ط انظر: متآ علفٌة ابآ مالا، مقّمد بآ  بد هللا بآ مالا، (ٔ)

 .3ص 

قابة، فضائل كتاب فً مسلم رواِّلذي كما جاء فً القدٌل ا (ٕ) ًّ  فضائل باب الصَّ ، ج 3٘ٔٙقدٌل  ،  ل

 .3٘ٔ، ص ٘ٔ

هـ(، ت دٌم: فضٌلة الشٌخ عقمد ٕٙ٘) مقمد بآ إسما ٌل بآ إبراهٌم البخاريّ  البخاري،  صقٌح انظر: (ٖ)

ًّ  شاكر، دار مقمد  ،٘ج ،الجٌل، بٌروت، د.ط، د.ت. كتاب مناقب قرٌ ، باب فضل عصقاب النب

 . ٕ ص
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 َيَبِعـــــــُد ٜفااٜ ِصـــــــُد ٔبــــــَ ا امٜلِنٝعــــــً ٢ -3
 

 آُجــــــٗري ٢ َتِســـــه٢ٍُل َمِنــــــُجًد٢ اِبــــــ ٢    
 

ًّ  ثّم بعدَد َقْمدِد هللا  دالِة  لدى النبد ٌُّآ النداظُم عآَّ الم صدوَد بهدذا  والصَّ ٌبد
ْقددو،  وم فددً مبدداد  النَّ الددنَّْظم هددو تسددهٌُل الكتدداِب المنثددور الددذي علَّفددُه ابددُآ رجددرُّ
ح فالعلُم ال ٌنضدبُط إال بدالقفظ، والقفدُظ ال  ًّ جاج واستخلَصُه مآ كتاب الُجَمل للزَّ

 ٌّسُر إال بالنَّْظم.ٌت

ــَرا   -4 ـــٜعُو  َيَ ُســـــــ ََ ٔ ٞوـــــــ ـــِ  ٜ َدا  ٔاَ ـــــــ
 

ــَرا     ـــِد ُ ٔجــ ـــا ٜقــ ـــٜوٜغ َمــ ٌَِ ــ  َِ ــٔو ٜ  ٍِــ  َ ٜل
 

وم هدً طلبدُة  ٌُّآ النَّاظُم عآَّ الفئَة المستهدفَة الم صودَة بتسهٌِل َنْثر ابِآ رجرُّ ٌب
ثدر، فدالنَّظُم العلم، وكلُّ َمْآ َصُعَب  لٌه قفُظ الّنثرح ألآَّ النظَم عسهُل  قفظاأ مآ النَّ

ٌُْعِندُت الدّذهَآ  ٌشتمُل  لى الدوزِآ واإلٌ داع والُعذوبدة، فٌلدّذ لدأذِآ عْآ تسدمَعُه، وال 
 فً االستظهاِر واالستذكار.

 ياهلٜل  ٜ ِنَ ٔعــــــــُك ٔفـــــــَ ٝاـــــــٚل َ َ ـــــــِل -5
 

ــلِ    ٍِٔو امٝلٖ ٜ ـــ ـــ ـــٔدُ َيَ ٜلـــ ـــٔو  ٜقِصـــ ٍِـــ  إ٢ٜا
 

دُه  لدى إتمدام ثّم ٌخبُر النَّاظُم عّنه ٌطل ٌَ ُب العوَآ مآ هللا تعالى، وٌسألُُه عآ ٌ ّو
هذا العمل، وٌعٌَنُه فً كّل  مٍل مآ ع ماله، وٌعلُآ عّنه ٌبتغً بعملِه هدذا وجدَه هللا 
تعالى، وعندهَّ ٌتوّجدُه إلٌده وْقدَدُِّ، وٌتوّكدُل  لٌدهح فهدو ِنْعدَم المدولى، وِنْعدَم الوكٌدل، 

ًّ وهو بهذِّ االسدتعانة وضدَع ُنْصدَب   : "إذا سدألَت فاسدأِل هللَا، ٌِندِه قددٌَل النبد
 .  (ٔ)وإذا استعنَت فاسَتعْآ باهلل"

:لطائف مً فاحتة امليظومة

ددة  ٌّ ددة والتربو ٌّ َتْزَخددُر فاتقددُة المنظومددة بطائفددٍة مددآ الِقَكددم واإلشددارات اإلٌمان
 التً تهمُّ طالَب العلم:

األقددددوال  دوافتتددددا ،هددددالِّ مددددور كُ األ فددددً هللاِد ْمددددقَ اسددددتقباُب  -ٔ
 .  لثَّناء  لى هللا با واأل مال

 التضّرُع إلى هللا، والتوّجُه إلٌه بالدُّ اء وَطَلب الَعْوآ. -ٕ

ابتغدداُء وجدده هللا تعددالى فددً َطَلددِب العلددم، واإلخددالُص لدده فددً  -ٖ
 ال ول والعمل.

ٗ-  ًّ ، وإجالل رل بٌِتده األطهدار، وُقدّب الّصدقابة تعظٌُم النب
 الكرام ُكلِّهم.

                                                            
، وقال: َقسآ 8ٕٔ٘رواِّ الّترمذّي فً صفة ال ٌامة، باب: ولكآ ٌا قنظلة سا ة وسا ة، قدٌل رقم  (ٔ)

 صقٌح.
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هدددداِف التدددً ٌسدددعى إلٌهدددا المدددتعلّم، واّتخددداذ الوسدددائل المالئمدددة تقدٌدددُد األ -٘
 لتق ٌ ِها. 

 َضْبُط العلِم بقفظ المتوآ، وتذّور المنظوم مآ كالِم الَعَرب. -ٙ
ٌُّة فً توثٌر األقوال واآلراء، وتجّنب انتقاِل األفكار.  -3  األمانُة العلم
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 َباُب ااٜ اٜل ٢
 

 

ـــَدَ ا  -6 ــاٜلَ   ٔ ِنـــــ َٖ ااٜ ـــــ ــَ ٔ ِ  إ٢  ٜفٞلَ ِســـــ
 

ــ ِ     ـــِد ُئ ــ ـــٍْد ٜقــ ـــَرا٤ْي ُمٔوــ ــغ٠ ُمــ  ٜاٞوــ
 

دكوُت  لٌده، نقدو: َكَتدَب  ْقُسدُآ السُّ ٌَ الكالُم  نَد النُّقاِة هو: اللفُظ المفٌدُد فائددةأ 
ٌْ تً. قى فً َقِد  زٌٌد. ِهْنٌد ُمْقَتِشمة. ٌد و لوالدٌِه ُكلَّ لٌلة. عُصلًِّ الضُّ

 عربعُة عمور:  وال ُبدَّ عآ تجتمَع فً الكالم

دوُت المشدتمُل  لدى بعد  القدروف  األّل: عْآ ٌكوَآ لفظاأ، واللَّفُظ هو الصَّ

ٌّة  نقو: "زٌٌد"، و"ٌكتُب" و"الثَّالّجُة"، و"تقفُظ".  ،(ٔ)الهجائ

عْآ ٌكددوَآ ُمرّكبدداأ، عي ٌتددألُّف مددآ كلمتددٌآ فددأكثر مثددل: زٌددٌد ٌكتددُب.  الثــاىٕ:

َدةأ  . وذلددا ألآَّ الكلمددَة الواقدددَة ال ُتسددّمى  نددَد النُّقدداة الثَّالجددُة تقفددُظ األطعمددَة ُمَبددرَّ
 كالماأ. 

دكوُت  لٌده، نقدو: إْآ جداَءَا طالدُب  الثالث: ْقُسُآ السُّ ٌَ عْآ ٌكوَآ ُمفٌداأ، عي 

ددْب ِبددِه. عّمددا إذا قلددَت: إْآ جدداَءا طالددُب ِ ْلددٍم وسددكتَّ فددال ٌسددّمى كالمدداأ.  ِ ْلددٍم َفَرقِّ
ًُّ .. فدال ٌدتّم إال إذا قلدَت فدً الجدواب:  ومثاُل غٌر المفٌد: إذا قُِطعَ  اُر الكهربائ ٌَّ التَّ
الم.  َغِرَقِت المدٌنُة فً الظَّ

عْآ ٌكددوَآ موضددو اأ للفائدددة، عي عْآ ٌكددوَآ م صددوداأ اقتددرازاأ مددآ  ّالزَّابــ :

ٌدور كالَببَّغداء،  كراآ، وما ُ لَِّم مآ الطُّ اهً والمجنوآ والسَّ ادر مآ النائم والسَّ الصَّ
 ّمى شًٌء مآ ذلا كالماأح ألّنه لٌس م صوداأ. فال ٌس

وعْآ ٌكوَآ ُمسدتعمالأ مدآ األلفداظ التدً وَضدعتها الَعدرُب، فدإذا تكلّمدَت بكدالٍم 
فدال ٌسدّمى كالمداأ  ندَد  لمداء  Help yourselfمّمدا وضدَعه الَعَجدُم وقلدَت مدثالأ: "

ٌّة.  العرب

ٌُا فً قوِل ال ائل:  ما رع

                                                            
)انظر: العبور القضارّي لكتاب  Phonetic alphabetوهو ما ٌسمى فً  لم اللغة القدٌل فونٌمات ( ٔ)

م، 99ٓٔهـٓٔٗٔ، ٔ ماآ، ط شرد قطر الندى وبل الصدى، د. مقمد  لً عبو قمدة، دار  ّمار، 

 (.ٔٔص 
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ـــ   ًْ  ْل يــــــــ ــ ٛ  م ـــــــــ ــا ــا ّاملـــــــــ  اكأّىيـــــــــ
 

   ٛ  قـــــــــــــْوه   غـــــــــــــْظه  ـــــــــــــْل َه مـــــــــــــا
 

 هذا كالٌم  نَد النُّقاةح ألّنه استوفى الّشروط، ولو عّآ قائَلُه فّسَر الماَء بالماء 

اسددتوفى الّشددروط: ال إلددَه إال هللا. ال تددنهُ  األمددُة إال  الددذيومثدداُل الكددالِم 
قاد. بَرَع الٌابا نٌوآ فً صنا ِة األجهدزِة باإلٌماِآ والِعْلم. إذا َفِزَع الفُؤاد ذَهَب الرُّ

قٌ ة.   الدَّ

 : (ٔ)عآَّ الكالَم  نَد النُّقاة هو المنطوُر المفٌد، قال ابُآ مالاّاخلالص٘ 

ــ    هْ  ــا لفـــــغا م فٔـــــ ه كاصـــ  كالم يـــ
 

 ّاصـــــــــهه ّف ْعـــــــــله  ـــــــــهَّ   ـــــــــْز ه ال  غ ـــــــــهْ  
 

ٌُتكلُّم بِه، ا الكالُم  نَد عهِل اللغة و نَد الف هاِء فهو: اسٌم لكّل ما  ُمفٌداأ كداآ  عمَّ
. قدددال  ًّ عو غٌدددَر ُمفٌدددد، وٌشدددمُل المنطدددوَر والمكتدددوَب واإلشدددارَة والكدددالَم النَّفسددد

 األْخَطل: 

مددددددا  إآَّ الكددددددالَم لفددددددً الفُددددددـؤاِد وإنَّ
 

 ُجِعدددددَل اللّسددددداُآ  لدددددى الفُدددددؤاِد َدلدددددٌال  
     

ٌُّها المتعلُّم المجتهُد، هل ٌسّمى ما ٌلً كالماأ  نَد النَّْقوٌٌآم  إذآح ع
 َكتَب إلٌا صدٌ ُا رسالةأ بخّط ٌدِّ. هل ما فً الّرسالة كالمم -ع  
وَقْفَت فدً ُسدور الطٌدور فسدمعَت طدائَر البّبغداء ٌدرّدُد كالَمدا. هدل تردٌدُدُِّ  -ب

 كالمم
 زرَت جاَرا المرٌَ  فأشاَر إلٌَا عْآ تجلَس. هل اإلشارةُ كالمم -ج
بكلمدات. هدل َهَذٌاُنده  جَلْسَت  نَد عخٌدا المصداِب بدالقّمى، فهدَذى وهدو ندائمٌ  -د

 كالمم
ٌّة. هل هذِِّ الُخطبدُة  هـ  قضرَت فً مدٌنة "برلٌآ" ُخطبَة الجمعِة باللغِة األلمان

 كالمم  
 الجواُب "ال"  آ األسئلة الّساب ة ُكلِّها. ) لّل عسباَب هذِّ اإلجابة(.

دكوتُ  ْقُسدُآ السُّ ٌَ  لٌده. وال بددَّ  إذآح الكالُم  نَد النُّقاة هو: اللفُظ المفٌُد فائددةأ 
 عْآ ٌكوَآ لفظاأ ُمرّكباأ ُمفٌداأ موضو اأ للفائدة.

7-    ْ ــ ٌُِرَنـــ ٍَِها   ـــٜل ــَ َ ـــ ـــاُمُو  اا٤ٔ ـــ  ٜ ٞقَســـ
 

    ْ ـــِعَن ـــِرُ  َمــ ــٖو َ ــ ـــْل ُثــ ــْو  َئفِعــ  ٔاِنــ
 

                                                            
 .8متآ علفٌة ابآ مالا، ص  انظر: (ٔ)
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اسٌم، وفِْعٌل، وَقْرف، فهً ثالثُة عقساٍم ال رابَع لها، ولم ٌدأِت دلٌدٌل  ال غن٘:

نةفً الكتاب  جماع وال ٌداس  لدى انقصداِرها فدً هدذِّ األقسدام الثَّالثدة، واإل والسُّ
رقلُدوا  –رقَمهدم هللا  -وإّنما ُ ِرَفْت عقساُمها باالسدت راء، إْذ إآَّ  لمداَء هدذا الَفدّآ 

إلددى البادٌددة، وتتّبعددوا كددالَم العددرِب وَدَرُسددوا مددا فٌدده، فلددم ٌجدددوا إال هددذِّ األنددواَع 
 الثَّالثة. 

 

ّّاًل   لى معنى فً ذاِته غٌر ُمْ ترآ بزمآ، نقو:  ما دلَّ  االصه: -أ

، فاطمدددة، شدددرف الدددّدٌآ، غدددادة، مدددرٌم،  أسمممماأل ااصممم ا   - ًّ ٌوسدددف،  لددد
 مقمود. 

َجمددل، عسددد، فددأر، ِهددّرة، تمسدداد، ذئددب، ِقصدداآ، َفددرس،  أسممماأل الحيواتمما   -
 َ ْنز.

 عٌر.زٌتوآ، وردة، ُتّفاد، ُ شب، ِ َنب، ُبْرت ال، َقْمح، شَ  أسماأل التباتا   -
 دمشر، ِدْجلة، َمْطعم، َمْدرسة، َجرٌدة. أسماأل الجمادا  كااماكن وغيرها  -

 

 ما دلَّ  لى معنى فً ذاته ُمْ ترآ بزمآ، وهو ثالثة عنواع: الف ْعل: - اىًٔا

 َصلَّى، اخترَع، قاوَم، زرَع، استثمَر، عت َنْت، بقُثوا، َ َدال.  ماٍض  -ٔ
وُم، ٌزرُع، ٌستثمُر، ُتت نٌآ، ٌبقثوآ، ٌُصلًّ، عَْخترُع، ن ا مضارع  -ٕ

ْعِدالآ. ٌَ 
 َصلِّ، اخترْع، قاِوْم، ازرْع، استثمْر، عت نً، ابقثوا، ا دال. أمر  -ٖ

 

ما دلَّ  لى معنى فً غٌرِّ نقدو:  دْآ، إلدى، قّتدى، ِمدْآ، عو،  احل ْز : - الثًا

 ثّم.  

 واحلرُف ِقِسناٌ: 

ٌُؤلِّدفُ  حرف َمْبَتى  -ٔ مدع قدروف عخدرى كلمدةأ نقدو: ط، ر،  هو رمز ُمَجّرد 
 د. 

هو كلمة ال ٌتّم معناها إال باستعمالها مع االسم عو الفعل نقو:  حرف معتى  -ٕ
 فً البٌت.

اظم  "َحْرُف َمْعتمى"  اي مدآ "زٌدد"، والهداء مدآ  وقولُ التَّ اقتدراز مدآ الدزَّ
 "هاتف"، فإّنهما قرفاآ ال معنى لهما بخالِف َ ْآ، وإلى، و لى.

آَّ الم صوَد بقرف المعنى لٌس قروف الكلمة نقو البداء، عو القداء، ٌعنً ع
 عو الّراء فً كلمة "َبْقر". عو النوآ، عو الجٌم، عو المٌم فً كلمة "َنْجم".
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وإّنمددا ٌعنددً القددروَف ذات المعنددى مثددل قددروف الجددّر، وقددروف العطددف، 
 وعقرف النَّداء، وقروف النَّصب والَجْزم وغٌرها.

ــُو  -8 ٢ًٌ ٢ ٜ ي  ٜفاألِنــ ــااٖ ِن ٢َ َئبــ ــاخٜلٞو  ٔبــ
 

ــًا    ــا ٜقٜو ــاٞقُ  َم ـــَرُ  ٜف ٌُِع   ِْ  ٜ ٢ْ ــً  َُُخ
 

9-    ْ ــ ــِ  إ٢ٜاــ ََ  ٔمــ ــ ــٚر  َيِنــ ــُرئ  اجٜلــ  َئبُ ــ
 

ــْ      ـــا  َيَ ٜلــ ــَ َيُدٖب  َيااَرــ  َي ـــــَِ  َئفــ
 

 َيااٜ ــــــــاُ  ياا٤ــــــــاٜلُ   َيَياْي  َيااٖ ــــــــا -10
 

      َيُمـــــــــِ   َيُمِنــــــــُ  َيٜاَعــــــــٓل َ ٖ ــــــــْ    
 

ٌّدُز بهدا مدآ غٌدرِّ، وٌجدُب  لدى المدتعلّم عآ ٌّتبَعهدا ٌُعدرُف بهدا، وٌتم ، لالسِم  المداٌت 

 وهً:

 العالم٘ األّىل: اخل ْفض: 

ٌُْقِدُثها  امُل الَجّر، عو ما ٌنوُب  نها كالٌداء  وهو الَجّر  والمراُد به الكسرة التً 
)فدً الممندوع مدآ والفتقدِة  )فً األسدماء الخمسدة، والمثّندى، وجمدع المدذّكر الّسدالم(

ددرف(  ددٌخٌآ عبددً بكددٍر وُ َمددَر، الصَّ مثددل: عجمَعددت األّمددُة  لددى ُقددبِّ الشَّ
قابِة ُكلِّهم عجمعٌآ.  وُقبِّ الصَّ

والَخْفُ  هو الَجّر، وهما مصطلقاآ بمعندى واقدد، الَخْفدُ   ندد الُكدوفٌٌآ 
 والَجرُّ  ند الَبْصرٌٌآ.

 ح ألّنه ٌمٌُل إلى الُكوفٌٌآ.   واستعمَل ابُآ رجّروم ُمصطلَح الَخْف 

 العالم٘ الثاىٔ٘: ال َّيًْٓ: 

التَّصوٌت، وفً االصطالد: نوٌآ سداكنٌة تلقدُر رخدَر االسدِم لفظداأ  وهو في اللغة 
ال خّطاأ لغٌر توكٌد، مثل تنوٌآ الّضم: هذا زٌدٌد. والفدتح: رعٌدُت 

 زٌداأ. والكسر: مررُت بزٌٍد. 

فآ، ولٌس مآ التنوٌآ النوُآ الالق  ٌْ )الضٌفآ َمْآ ٌأتً مع ُة َخّطاأ مثل: نوآ َض

 (ې ې)ونوآ التوكٌد فً الفعلٌآ المضار ٌآ: الضٌف متطّفالأ ( 

 . (ٕ) (ڌ ڎ ڎ)(ٔ)

  

                                                            
 .  ٘ٔالعلر، رٌة  (ٔ)

 .ٌٕٖوسف، رٌة  (ٕ)



ٔ9 
 

 

 العالم٘ الثالث٘: دخْل "أل" ا أّل االصه: 

ٌف/فتى: الفتى/بٌضاء: البٌضاء/عشعة: األشعة. تحو   قلم: ال لم/سٌف: السَّ

ٌّدة، عي ُتلفدُظ كمدا ُتلفدظ وتكوآ "عل" شمسٌة وقَ  ٌّة، فإْآ عُْظِهَرْت فهدً قمر مر
ٌّدة مجمو دة  "عل" فً كلمة "ال مر". والقروُف الواجُب إظهارها بعد الدالم الَ مر

َا وَخْف َ  ٌَمُه". ومثالها: العٌآ، ال لب، الفائز، الجامعة.   فً: "عَبِغ َقجَّ

دة"، وٌنبغً للمتعلّم االنتباِّ إلى إظهار الالم إذا وقَع  بعَدها الجٌم نقدو: "الجنَّ
"الجواِر"، "الُجوِدّي"، "الَجار". وال ٌجوُز عآ َنْنِطَر "الجامعة" بإدغدام الدالم فدً 

امعة(  كما ٌنط ُها بعُ  طالِب اْلَجامعة   الجٌم، وتشدٌد الجٌم هكذا: )عَجَّ

ٌّة، عي ُتْلفددددُظ كمددددا تلفددددُظ "عل" فددددً  وإْآ عُْدِغَمددددْت بمددددا بعددددَدها فهددددً شمسدددد
 "الشَّمس". كلمة

ٌّة هدً ب ٌدُة قروف" دَا  عَبدغِ والقروُف الواجُب إدغامها بعد الالم الّشمسد َقجَّ
 ".َ  ٌَمهُ وَخْف 

م، الشَّدرر. وٌخطدب بعدُ  المدذٌعٌآ فدً  اد، الدَّ ْلم، الضَّ مآ، الظُّ ومثالها: السَّ
ٌّةأ هكذا: عَْلَشرر األوسط  ٌّة قمر  ُنطر كلمة "الشَّرر"، فٌجعلوآ الَمها الشَّمس

 

 العالم٘ الزَّابع٘: دخْل  ز  مً  ز  اجلّز: 

دراأ مدآ  مآ  المدات االسدم عّنده ٌ بدُل قدروَف الجدّر نقدو: ٌخدرُج الفدالُد ُمبكِّ
 البٌِت إلى البستاِآ.

٘  عغز  زفًا ٍٕ:   ٌٍ، ّاحلزّ   املذكْرٗ ٍيا مخض  ّحلزّ  اجلّز معا

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ) ِمْن  لالبتداأل 

. (ٔ)   (ڀ

ٌارات.  معاتيها االتتهاأل  إلى  من  مشٌُت مآ المدرسِة إلى موقِف السَّ

 سافرُت  آ ال رٌِة الواد ة.  عْن للمجاوزة 

 اللَّبُآ فً الّثالّجة. الماُل فً الَمْصِرف.  في للظرفية 

نٌا َقددزٌٌآ ٌددوَم  والتكثيممر ُربَّ شددجاٍع ل ٌُتدده.  ُربَّ للتقليممل  ٌددا ُربَّ ُمبددتهٍج فددً الدددُّ
 ال ٌامة. 

كتبدددُت بدددال لِم، وقطعدددُت  واالسمممتعاتة بددداهلِل ألرَفعدددآَّ عمتدددً.  لبممماأل للقسمممم ا
 بالّسكٌآ.

                                                            
 .ٔاإلسراء، رٌة( ٔ)
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َصِعَد الخطٌدُب  لدى المِنْبدر. هدبَط "ررمسدترونج"  لدى سدطِح  على لالستعالأل 
 الَ َمِر.

ًُّ كالبقر. الكاف للتصبيه  خ  العالُِم كالِمْصباد. السَّ

 لِعْلِمَا. المصنُع للدولة. والتعلٌل: جئتُ  الالم للملك 

.  الواو والتاأل للقسم   .(ٔ) (ىئ ىئ ىئ)وهللِا ألْصُدَقآَّ

 ما رعٌُتا فً المكتبة ُمْذ ٌومٌآ، عو ُمنُذ ٌومٌآ.  ُمْذ وُمتُذ 
 تأتً قرف َجّر فً لهجة قلٌلة وشاِهُدها: لعلَّ هللِا فّضلكم  لٌنا.  لعلَّ 

 . (ٕ) (ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ) حتى 

ا" عي: اّتبْع ما اّتبعوا مآ  الماِت االسم.وقوُل الناظم: "َفاْقُف َما َقَفو

 .(ٖ)ٌ ال: قفاُِّ َقْفواأ، وقُفُّواأ، واقتفاُِّ وت فَّاُِّ: َتِبَعهُ 

  :(ٗ)ومآ  المات االسم التً لم ٌذكْرها الّناظم، وذكرها ابُآ مالا

دددددددددا وعلْ   بددددددددالجرِّ والتنددددددددوٌِآ والنِّ
 

 وُمْسددددددددَنٍد لالسددددددددِم تمٌٌددددددددٌز َقَصددددددددلْ  
 

 اليِّ اٛ:  العالم٘ اخلامض٘:

ددداء، نقددو:   (ڀ ڀ ڀ ڀ   پ پ ) ومددآ  المددات االسددم عّندده ٌ بددُل النِّ
خٌفددة. ٌددا موّظددُف، عْت ِددْآ  مَلدداح لتددنهَ  .(٘) ّْ ٌددا ابنتددً، ال تتددابعً البددرامَج الّس

ُتا.   عُمَّ

ا. والّتداأل  ٌَ  هو تنبٌه المخاطب. وعقرفه هً: الهمزة )عَ(، عْي، ٌا، عٌا، َه

 صياد إلُٔ، ّال حّ ث عيُ: العالم٘ الّضادص٘: اإل

دددُه شدددهٌٌد. المسدددتوطناُت تدددزداد،  ٌر. َ مُّ نقدددو: زٌدددٌد صدددائم. القاسدددوُب ُمَطدددوَّ
 والعرُب غافلوآ.

                                                            
 .3٘األنبٌاء، رٌة ( ٔ)

 .٘، رٌة  درال (ٕ)

 .9ٗٔ، ص ٘ٔلساآ العرب، ابآ منظور، مادة )قفا(، ج ( ٖ)

 .8ابآ مالا، ص  علفٌةانظر: متآ ( ٗ)

 .٘ٓٔ، ٗٓٔلصافات،رٌة ا( ٘)
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ثَت  نه بال ٌام    .(ٔ)والتقّدل  نه نقو: قاَم زٌٌد: فزٌٌد اسٌمح ألّنا قد قدَّ

ال ٌجتمددُع التنددوٌُآ وعل التعرٌددف فددً كلمددة واقدددة، فددال ٌ ددال: جدداَء  فائدددة:

جٌل  ا  لرَّ

َد مددآ عل فٌ ددال: جدداَء رجددٌل، ورعٌددُت رجددالأ،  ددا إذا ُجددرِّ جددُل، عمَّ بددل جدداَء الرَّ
 ومررُت برجٍل.

كّل كلمة فٌها واقدةٌ مآ تلا العالمدات، عو َتْ بدُل واقددةأ منهدا  والخالصة:

 فهً اسم.

ــدِ   -11 ًَِ  َئبٜ ـــ ــ ــك٢ َيَنـــ ــُل ٔبااٚســـ  َياأوِعـــ
 

ــٔح مَ   ِٞٔ ٍـ ـــا ااٖ  ـــِو َيَتـ َِ   ٜفاِ ٜلـ ُُُى َيَد ـــ  ٍِـ
 

ٌُّز بها:   للفعل عربُع  المات ٌتم

ددٌآ: وٌدددخُل  لددى الفعددل المضددارع، وٌفٌددد التنفددٌس، ومعندداِّ  األولددى: السِّ

ددددٌآ عقددددّل اسددددت باالأ مددددآ "سددددوف"، نقددددو:  ڑ ک ک ک ) االسددددت بال، والسِّ

 سأَدُع  ادَة التَّْدخٌآ.  (ٕ)(ک

ٌددُد التنفددٌس، ومعنددـاِّ وٌدددخُل  لددى الفعددل المضددارع، وٌف سددوف،: الثانٌددة

دباقَة بعدَد شدهر. سدوف (ٖ)   (ک ک ک) االست بـال نقدـو:  . سدوف عُت دُآ السِّ

 عُشارُا فً َقْملة النَّظافة.
ْب ٌِاِنده  ٌُ ٌُْقِدثاآ تغٌٌدراأ إ رابٌداأ فدً الفعدل المضدارع، بدل  والسٌآ وسوف ال 

   . كما هو

ر. قددد قددد ٌنددـزُل المطدد.(ٗ) (ٱ ٻ ٻ)نقددو:  الثالثددة: قبولدده "قددد"

وماُل.  ٌست رُّ الصُّ
 إذا دخلْت "قد"  لى الفعل الماضً َدلَّْت  لى معنٌٌآ: 

الةُ. التَّحقيق تحو   قد تعّطَل الِمْصعُد، والت رٌب نقو: قد قاَمِت الصَّ

                                                            
 .ٗ-ٖانظر: قطر الندى وبّل الصدى، ابآ هشام، ص  (ٔ)

 .3الطالر، رٌة ( ٕ)

 . ٙ٘النساء، رٌة  (ٖ)

 .ٔالمؤمنوآ، رٌة  (ٗ)
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وإذا دخلْت "قد"  لى الفعل المضارع دلّْت  لى معنٌدٌآ: الت لٌدل والتَّشدكٌا 
 و: قد ٌناُل المجتهُد ُبْغٌَتُه. قال الشَّا ر:نقو: قد ٌجوُد البخٌل، عو التكثٌر نق

 قدددد ٌددددرُا المتدددأّنً بعدددَ  قاجِتدددهِ 
 

َلددددُل    وقددددد ٌكددددوُآ مددددَع الُمْسددددتعجِل الزَّ
 

ابعددة وهددً قددرٌف سدداكآ، وتخددتصُّ بالددّدخول  تدداء التأنٌددل، قبولدده: الرَّ

دُز بهدا ٌّ ٌُم ْقدوٌٌآ عآَّ الفعدل الماضدً   َرَوتْ نقدو:   لى الماضً، وقدد ورَد  دآ النَّ
دائرةُ َهبَطدْت  لدى الَمدْدَرج. ع لَندْت شدركُة   ائشُة عُمُّ المؤمنٌآ عقادٌَل كثٌرةأ. الطَّ

 البورصة إفالَسها.
لدب مدع قبولده ٌداَء المخاطبدة، عو  عّما  المُة فعل األمر فهً دالَلُتده  لدى الطَّ

رة نددوآ التوكٌددد نقددو: تعلّددْم فددآَّ االسددتماع. تعلَّمددً فددآَّ الخٌاطددة. اسددمَعآَّ المقاضدد
ٌّة.  الِعْلم

ــَرالٜ  -12 ٌَٞ ــــ ِٜال٤  ــ ـــَرُ  ٔبــــ ٌُِعــــ ــِرُ     َياحٜلــــ
 

  ْ ـــ ََٔاٍــــــاٟل ٜاَرٜلـــ  الِنـــــو٣  َياٜل فِعــــــل٣  
 

ٌُعرف القرُف بأّنه ال ٌ بُل شٌئاأ مدآ  المدات االسدم والفعدل، ومثالده: بلدى، 
هْل، َلْم،  لى.. فال ٌ بُل التندوٌآ، وال تددخُل  لٌده عل، وال ٌصدّح عْآ تددخَل  لٌده 

 لّسٌآ عو قد.ا
 فال ٌجوز عآ ن ول فً  لى:  ٌل. وال ن ول فً َهْل: الهل، عو سوف َهْل.

 : (ٔ)هـ( فً منظومة "ُمْلَقة اإل راب"ٙٔ٘قال القرٌرّي )

 والقددددرُف مددددا لٌَسددددْت لدددده َ المددددةْ 
 

 َف ِدددددْس  لدددددى قدددددولً َتُكدددددْآ َ الَّمدددددْة  
 

 ومآ عنواع القروف:
 بل:  َبرت السٌاراُت ثمَّ الشَّاقنات.العطف: الواو، الفاء، ثمَّ، عو، عم،  -
ٌّارة. السٌاراتُ   برتاالستثناء: إال، خال،  دا، قاشا:  -  الجسَر إال س
، ال تكددْآ ُصددندوقاأ  - ًّ ددا، عي، الهمددزة: ٌددا خٌددَل هللا اركبددً. عْي ُبندد ٌَ ددداء: ٌددا، عٌددا، ه النِّ
 فارغاأ.
م ععندَت صداقُب االستفهام: هل، الهمزة )ع(: هْل عتداا نبدأُ سدلٌماَآ القل -  ًّ بد

 الَب َّالةم 
 الجواب: نعم، بلى، عجل، ال، كالّ:  َنَعْم عنا مشتاٌر و ندي لو ٌة. -

 . (ٕ)(ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ)التنبٌه: ها، عال، عَما:  -

                                                            
 .ٖ٘م، ص ٕٕٓٓهـ ٖٕٗٔ، ٔانظر: متوآ النقو، دار اآلثار، ال اهرة، ط (ٔ)

 .ٌٕٙونس، رٌة  (ٕ)
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 والقروُف  لى ثالثة عقسام:
قسم ال ٌدخُل إال  لى األسماِء كقروف الجّر: مآ، إلى،  آ،  لدى، البداء،  -ٔ

 هدي الكتاَب إلى ُمؤلّفِه الالم:  جباأ له ٌُ 
ددرطٌة، وإذمددا: ضدداَر صدددُرُِّ، وَلددْم  -ٕ قسددم خدداّص باألفعددال نقددو: َلددْم وإآ الشَّ

 ٌّتسْع للقوار.
 قسم ُمْشترا بٌآ األسماء واألفعال نقو هل: هل تعرُف اسَم فاتح ِص لٌةم -ٖ
والقدددروُف قلٌلدددة ال تكددداُد تبلدددُغ مائدددة، وال ٌلتدددبُس غٌُرهدددا بهدددا، وهدددً مدددآ  -ٗ

ٌّة نقددو: البدداء فددً )بدداهلل(، عم، عْآ، وا، هددا، ثددّم، هددال،  األقادٌددة إلددى الُخَماسدد
 . (ٔ)قتى، لكآ

 :الخالصة
كوُت  لٌه. نَد ال  الكالم -  نُّقاة هو: اللفُظ المفٌُد فائدةأ ٌقسُآ السُّ

 فٌداأ موضو اأ للفائدة.ُمرّكباأ مُ  لفظاأ  وال بدَّ عآ ٌكوآَ    
 .ها باالست راءُ رفْت عقسامُ وقد ، الكلمة ثالثة عقسام: اسم، وفعل، وقرف -

 نَ: ٌُعرُ  بها  الماْت االنو -

   : العلُم فً الّصغِر كالّن ِ  فً الَقَجر.ِ الَخْف : وهو الَجرّ  -ٔ
  : كاآ الخلٌُل بآ عقمَد زاهداأ فً َمْدٍد وفً ُسْمعٍة.نوٌآالتَّ  -ٕ
ٌف.نقوعول االسم:  فً" علدخول " -ٖ  : ال لم، السَّ
 .عذهُب إلى الق ِل ُمبّكراأ مآ قرف الجّر نقو:  دخول قرف -ٗ
 ٌا عخً، اقفِظ هللا ٌقفْظَا. النِّداء: -٘
 نقو:  بُد ال دٌِر خاْآ ُمبدٌع. عبدَع  بُد ال دٌر خاآ. اإلسناد إلٌه، والتقّدل  نه -ٙ

  المات:   دبُ  الوعل -

ٌآ، وٌدخلُ  -ٔ  .  سأقمُل ُرْوقً  لى َراقتً : لى المضارع السِّ
 ظافة.النَّ  فً َقْملةِ  سوف عُشاراُ  : لى المضارع سوف، وٌدخلُ  -ٕ
 .ٌتوُب ُمْدِمُآ الخمرِ  قد: نقو" قد" قبوله -ٖ
: جاهدَدْت  ائشدُة فدً  لى الماضً بالّدخولقبوله تاء التأنٌل، وتختّص  -ٗ

 هللا َقرَّ جهاِدِّ.
شدٌئاأ  لُ ال ٌ بدٌدلُّ  لى معنى فً غٌرِّ، وبأّنده بأّنه  ٌُعرفُ  المة القرف:  -

 .ْل، َلمْ ، هَ َبَلى: نقو والفعلمآ  المات االسم 

 :أصئلة وتطبيقات 

                                                            
ٌّة، عقمد بآ  لً (ٔ) وم  .3ٓالرملً، تق ٌر: د.  لً الشوملً، ص  انظر: شرد اآلُقرُّ
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ددؤال األّول: َف الّنقدداةُ الكددالَم تعرٌفدداأ خاّصدداأ بهددم، ووضددعوا لدده شددروطاأ   السُّ َ ددرَّ

 عربعة.
 م النُّقاة  ندَ  الكالمما تعرٌُف  -ٔ
 الواجب اجتما ها فً الكالم. ةربعاذكر الشُّروط األ -ٕ
ٌَآما ا -ٖ  معهل اللغة  ندَ  الكالمِ ، والنُّقاة  ندَ  الكالم لفرُر فً االصطالد ب

ؤال الثانً:  اقرع النّص ُمتدّبراأ، ثّم عجْب  آ األسئلة التً تلٌه: السُّ

ٌددِف بسددعادٍة غددامرٍة ُتفددٌُ   لددٌهم َنضددارةأ فددً عجسدداِمهم،  ٌتمّتددُع عهددُل الرِّ
لخضددراِء الٌانعددة، وٌ ضددوآ وصددّقةأ فددً غددذاِئهمح ألّنهددم ٌعٌشددوآ فددً المددزارع ا

واقً الجارٌة، وٌشربوآ قلٌباأ صافٌاأ. الِل الوارفة، والسَّ  عٌاَمهم بٌآ الظِّ

، قدرَف  طدف، فعدالأ مضدار اأ، اسدماأ ُمعّرفداأ  -ٔ استخرج مآ النّص: قرَف جدر،
 بألم

لٌُل  لى عآَّ الكلماِت التالٌَة عفعال:  -ٕ  مٌعٌشوآ تفٌُ ، ،ٌتمّتعُ ما الدَّ
لٌُل  لى عآَّ الكلماِت التالٌَة عسماء: ما ال -ٖ ٌفدَّ  قلٌباأم ،عجسامهم ،الرِّ
ٗ-  : ًّ ٌُسدّمى قدول األجنبد  لمدداء  كالمداأ  نددَ "They are drinking milk"لِدَم ال 

ٌّة  مالعرب
 .استوفى الّشروط الذي لكالممّثْل مآ النّص بثالثة عمثلة ل -٘
 قرف:صّنف الكلماِت التالٌَة إلى اسم عو فعل عو  -ٙ

ددواقً ،غددامرةٍ  (، الكدداف فددً وصددّقة، صددافٌاأ، ٌ ضددوآ، الددواو فددً )ٌ ددول ،السَّ
 (.  كما)

ؤال الثالل:  صّنف الكلماِت فً اآلٌاِت ال ررنٌة التالٌة إلى اسم عو فعل عو قرف: السُّ

 .[ٔرٌة ]المؤمنوآ:   (ٱ ٻ ٻ) -

 .[ٗرٌة  ]األقزاب:   (ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ)  -

 .[8ٕرٌة ]النمل:   (ڱ ڱک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ) -
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 َباُب اإل٢ِ َرأب
 

 

ـــٔر٢ ااٜ ٔلـــــِو -13 ُِ ٜ َياخـــ  األِ ـــــَراُب َتِ ـــــٍ
 

َْٞ ـٔنو      َتٞ ٔدٌّرا اِي ٜاٞوٟعا ٜفـَ ا احٜلــٖد ا
 

 

ٌَّاآ:  ِو ْْ  البناُء واإل راُب ُمْصطلقاآ نَح

َبوٌِه، ت ول: جاَء سٌ ٌْ بوٌِه، البناُء هو لزوُم الكلمِة قالة واقدة مثل كلمة ِس
ورعٌُت سٌبوٌِه، ومررُت بسٌبوٌِه، فهً مبنٌٌة  لى الكسر دائماأ. وهً فً المثاِل 

 األول: فا ل، وفً المثاِل الثَّانً: مفعول به، وفً المثاِل الثالل: اسم مجرور. 

 والبناُء عربعُة عقسام:

 سٌبوٌِه، وهؤالِء، وعمس،ِ وَقذاِم )اسم امرعة(. المبتّي على الكسر مثل  -ٔ
(  دا 9ٔ-ٔٔعٌَآ، كٌَف، والعدد المرّكب مآ ) المبتّي على الَفْتح مثل  -ٕ
(ٕٔ.) 

ّم  -ٖ ۋ ۋ ۅ ) قبُل وبعُد إذا قُِطعا  آ اإلضافة:  المبتّي على الضَّ

 (ۅ ۉ ۉ ې
(ٔ). 

كون مثل  -ٗ َمْآ، وَكْم: قضَر َمْآ تقّب. كْم ُ مُرا ٌا  المبتّي على السُّ
ُخم ٌْ  َش

ًّ كالبٌِت ال  ٌِّت ال ٌتقّرُا عبداأ.والمبن  ٌتقّرا، عو هو كالم

ٌُ ال: ع رَب  ينً يف اال٥ ّ:عّما اإل راُب فهو  كُس الِبناء،  اإلظهار واإلبانة، 

ا عْو  ييف االهٛالح:الّرجُل  آ قاِجتِه: إذا عباَآ  نها.  َتْغٌٌر عََواِخِر الكالِم َتْ ِدٌرأ

ا.   َلْفظأ

ورعٌُت زٌداأ، ومررُت بزٌٍد. وُتالقظ عآَّ  ومثالُُه كلمة زٌد، ت ول: جاَء زٌٌد،
ٌّر، وظَهرْت  لٌه  الماُت اإل راِب ملفوظة.   رخَر "زٌد" قد تغ

ومثالُُه كلمة الَفَتى، ت ول: جاَء الَفَتى، ورعٌُت الَفَتى، ومررُت بالَفَتى. 
 فالكلمُة ُمْعَربة، والقركاُت م ّدرة  لى رخِرها، فالَفَتى فً المثال األول: فا ل

مرفوع، و المة رفعه الضّمة الم ّدرة  لى رخرِّ، عي  لى األلف الم صورة. 
 )ع رب الَفَتى فً المثالٌآ الثانً والثالل(.

                                                            
 .ٗالروم، رٌة  (ٔ)
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ٌّتح فإآَّ المعرَب كالعَرَبة، والعرَبة متقّركة  لى  ًّ كالم وإذا كاآ المبن
رِر دائماأ   الطُّ

ُر  الماُت اإل راِب فً األنواِع الخمسِة التالٌة:   ُت دَّ

وهو الذي رخُرِّ علٌف الزمة نقو: الفتى، مصطفى،  ٌسى،  االنو امل صًد، -ٔ

َر عي االستقالة: نجَح مصطفى فً  العصا. وٌكوُآ مانُع القركِة التَّعذُّ
 الثانوٌِة العامة. 

وهو الذي رخُرِّ ٌاٌء مكسوٌر ما قبَلها نقو ال اضً،  االنو املن ًص: -ٕ

مةُ  ُر فٌه الضَّ ا ً. وُت دَّ َ َل: َقَكَم  والدَّ والكسرةُ ف ط، وٌكوُآ مانُع القركِة الثِّ
 ال اضً. َمَرْرُت بال اضً.

عخً، عستاذي، صدٌ ً، سا تً. وٌكوُآ  االنو املضا  إىل ٌأ امل  ل١و حنً: -ٖ

ٌُوقظنً هاِتفً ُكلَّ ٌوٍم.   مانُع القركِة اشتغاَل المقلِّ بقركِة المناسبة: 

مة والفتقة، نقو: ٌخشى، ٌسعى. األفعال المعتلة باأللف، و -ٗ ُت ّدُر فٌها الضَّ
فا والَمْرَوة. َلْآ عسعى  َر: ٌسعى القاجُّ بٌآ الصَّ وٌكوُآ مانُع القركِة التَّعذُّ

 بٌَآ زمالئً بالنَّمٌمة. 

مة، وٌكوُآ مانُع القركِة الثَِّ ل  اْفعاْ املع لّ -٘ بالواو والٌاء، وُت ّدُر فٌها الضَّ

 ال اذوراِت فً الشَّارع.  ٌرمَ رّبه. المهملُ  ًٌد  نقو: المؤمآُ 

 تظهُر الفتقُة لخّفِتها  لى الٌاء فً األسماِء واألفعال، نقو:  فإدِ:

 (چ چ چ) 
ائَل الُمتَطفِّل. وتظهُر الفتقُة  لى الواو (ٔ) ًَ السَّ . َلْآ عُ ط

   (ى ائ ائ ەئ ەئ وئ) فً األفعال: 
(ٕ). 

 م، عي اجعْل هذا التَّعرٌَف غنٌمةأ لا.وقوُل الناظم: َفَذا الَقدَّ اْغَتنِ 

ٛٔــــــــَرابٔ   -14 ٍٍٔــــــــُر ألِ   َيَ ٔاـــــــَّٜ  ااٖ ِ 
 

ـــَرابٔ   ـــُل  ٔا ٢ِ ـــــ ًَامــــــــٔل٣  َتِدُخــــــ  َ 
 

ددمة  ددِر عواخددر الكلمددات، وظهددوِر  المددات اإل ددراب  لٌهددا كالضَّ ٌُّ وسددبُب تغ

                                                            
 .ٖٔاألق اف، رٌة  (ٔ)

 .ٗٔالكهف، رٌة  (ٕ)
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اخلِة  لى الكلمة عي األفعا ل، فإذا دخدَل والفتقة والكسرة هو اختالُف العوامِل الدَّ
لفاُز المباراَة. وإذا دخَل  لٌها  امدُل  فع نقو: بلَّ التِّ ٌّرْت بالرَّ  لٌها  امُل رفٍع تغ
ٌّدرْت  لفاَز. وإذا دخَل  لٌها  امدُل َجدّر تغ ٌّرْت بالنَّصب نقو: شاهدُت التِّ َنْصٍب تغ

ٍآ.  بالجّر نقو: قصلُت  لى ِتْلفاٍز ُمَلوَّ

٠ّ تُ  -15 ـــ ـــاُمُو ٜ ِدَبَعــــــــــ ـــَ ٗ  ٞقَســـــــــ  ــــــــــ
 

  ُ ُِ ـــ َْ َجــ ــ ــٖو َخٞوــ ـــْي ُثــ ـــْ  َيَ ِصــ  َدٞفــ
 

 عنواُع اإل راِب التً ُتْ َصد عربعة: 

ــ ، ينــً يف اال ــّ:   -ٔ ددٌر مخصددوٌص  ّا االصــطالح:الُعلددّو واالرتفدداع.  ااٖرف ٌّ تغ

ٌَْصدُد البلبُل. تزخُر ال دُس بأمجاِدها.   المُته الضّمُة وما ناَب  نها، نقو: 
ٌِآ عقٌاناأ األذُآ تعشُر قبَل ال  ع

ٌٌّر مخصوٌص  ّا االصـطالح: االستواء واالست امة.  ااٖنصي، ينً يف اال ّ: -ٕ تغ

 المُته الفتقة ومدا نداَب  نهدا، نقدو: لدْآ عخدوَآ العهدَد. عْآ َتدِرَد المداَء بمداٍء 

    .(ٔ) (ڃ ڃ چ چ چ چ)عكٌس. 

َسدددفُّل. اال ـــّ: يف ينـــًاخٜلٞوـــَ راجلـــٓر ،  -ٖ دددٌر  ّا االصـــطالح: التَّ ٌّ  مخصدددوصٌ تغ

دِة. َضدِعً نقدو:   نهدا وما نابَ  الكسرةُ ه  المتُ  ٌّ تألّمدُت مدآ المتقدّدِل بالعام
  لى هامٍة َجبَّارٍة َقَدماأ  

ٗ-  ، ُِ ــ دددٌر مخصدددوصٌ  ّا االصـــطالح: الَ ْطدددع. اال ـــّ: يف ينـــًاجٜلـ ٌّ ه  المُتددد تغ

كوآُ   .(ٕ)(ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ) ُمهمدٌل.ٓيج ْح لم نقو: ،  نه وما نابَ  السُّ

ًْال   للعٌِ  مجروَد الفؤاد.  ت ُ 

ـــَعا   -16 ـــٕي َيٜقــــــ ٌِــــــ ََ َد َُي   ٢َ ْٜٖياٜل ــا  ٜفــــــ
 

ــا      ـــل٢ امٝلضـــَاد٢ ٢ َمَع ــو٢ َياأوِع ــَ األِن  ٔف
 

فع والنَّصب ٌ عاآ دوَآ شّا فً االسم والفعل  ٌعنً عآَّ األّولٌآ وهما الرَّ
فع والنَّصب نقو: الطبٌبُ  ٌقبُّ  المضارع، عي تشترُا األسماُء واألفعاُل فً الرَّ

ازجَة.   عآ تأكَل الفاكهَة الطَّ

فالطبٌُب اسم مرفوع، والفاكهَة: اسم منصوب. وٌقبُّ فعل مضارع 
 مرفوع، وتأكَل: فعل مضارع منصوب. 

                                                            
 .9ٔرل  مراآ، رٌة  (ٔ)

 .3الطالر، رٌة (ٕ)
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ْمَر  ومثالُُه  َرة. ٌ ّرُر الِعْلُم عآَّ التَّ ًُّ الِبطاقَة الُمزوَّ راُف اآلل ٌَْسقُب الصَّ
 َصٌدلٌٌة كاملٌة.

ــدِ  -17 ــُو ٜقـ ــا   ٜفاألِنـ ــاجٜلٚر ٜاَ ـ ــَب ٔبـ  ُخٚصـ
 

ُِ ٣ ٜفاِ ٜلَ ــا   ٍَـــ  ٜقــِد ُخٚصــَب اأوعـــُِل ٔب
 

ٌعنً عآَّ األسماَء تختصُّ بالجّر، نقو: ا تنٌُت ِبُكُتِب الجاقِظ. عْقِرُص  لى 
. ٌِخ الشَّْعراويِّ روِس الُمَتْلفزِة للشَّ  متابعِة الدُّ

الفعل المضارع نقو: لم  وتختصُّ األفعاُل بالَجزم، وال ٌكوُآ الجزُم إال فً
ٌُْرَفْع  ملَُا،  عْطَبْع الٌوَم إال صفقةأ واقدةأ. إْآ َتُصْم ٌومً االثنٌآ والخمٌس 

 وعنَت صائٌم.

 :فوائد وشواٍد 

ما الم صوُد بالّشاهد النَّْقوّيم الّشاهُد هو دلٌٌل مآ اللغة  لى صّقة ال ا ددة 
ٌّة.  الّنْقو

د الكرٌم، وبعِ   ال ررآوُتستمدُّ هذِّ الّشواهُد مآ   عرالقدٌل الّصدقٌح، والشِّ
 ًّ ، وكدالم الَعد وبعِ   واألُموّي،الجاهل ًّ وذلدا فدً صدقاء، رب الفُ الّشعر العّباس

 .  ُِّبعدَ ونصف  اإلسالم، وقرآٍ  ونصف قبلَ  ثالثة قروآ، قرآٍ نقو  امتدتْ  فترة

قوها -  إذا قالددددددددْت َقددددددددذاِم فصدددددددددِّ
 

 (ٔ)فددددددإآَّ ال ددددددوَل مددددددا قالددددددْت َقددددددذامِ  
 

ددا ر إآَّ امرعتدده )َقددذاِم( صددادقٌة فددً كددّل مددا تددذكُرِّ،  نى:المع ٌ ددول الشَّ
 فٌجب التٌّ آ بما ت ول.

ًّ  لى الكسر فً مقّل رفع فا ل. قذاِم:  اسم مبن

عآَّ الشَّا َر ذكَر "َقذام"ِ فً موضعٌآ بكسر المٌم، وهً فا دٌل  والشَّاهُد فٌه:
 فً الموضعٌآ.

 :اخلالصة

                                                            
 البٌت للجٌم بآ صعب عقد شعراء الجاهلٌة، وهو مآ شواهد َقْطر الندى، وابآ َ  ٌل، واألشمونً. (ٔ)



ٕ9 
 

 

ٌّاآ: طلقاآ نَ مص واإل رابُ  البناءُ  -  ْقو

ٌّر. لزوُم الكلمة قالة واقدة  :ناء هوالبِ     ال تتغ

ا عْو  المِ َتْغٌٌر عََواِخِر الكَ هو:  اإل رابو اَتْ ِدٌرأ   .َلْفظأ

ٌّر عواخر الكلمات، هو اختالفُ  سببُ  - اخلة  لى الكلمة، فإذا  العواملِ  تغ الدَّ
ٌّرتْ   لٌها دخلَ  فع  امُل رفع تغ  .الجرّ و صبالنّ وكذلا  ،بالرَّ

فعاإل راب عربعةٌ  عنواعُ  -  .مزْ الجَ (، والَخْف  )الجرّ ، وصبالنَّ و ،: الرَّ

  .صب ٌ عاآ فً االسم والفعل المضارعفع والنَّ الرَّ  -

إال فدً  الجدزمُ  بالجزم، وال ٌكوآُ  األفعالُ  وتختصّ  ،بالجرِّ  تختّص األسماءُ و
  .المضارعالفعل 
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 :أصئلة وتطبيقات 

ّّ ٌّاآ. ل:الضُّؤال األ  البناُء واإل راُب مصطلقاآ َنْقو

 ما تعرٌف البناء فً االصطالدم مّثل له بمثالٌآ. -ٔ

 ما تعرٌف اإل راب فً االصطالدم مّثل له بمثالٌآ. -ٕ

 اقرع النّص ُمتدّبراأ، ثّم عجْب  آ األسئلة التً تلٌه: الضُّؤال الثاىٕ:

دداَج بددَآ ٌوسددَف َمددِرَ  ففددرَد عهدد ًَ عآَّ القجَّ ُل العددراِر، وقددالوا: مدداَت ُقكدد
. فتقامَل قّتى َصدِعَد الِمْنَبدَر،  ْزُ موآ عنَّا ِمتَّ ٌَ اُج. ف ٌَل للقّجاِج: إآَّ هؤالِء  القجَّ
ف ال: ٌا عهَل الشِّ اِر والنِّفار،ِ نفَخ إبلٌُس فً مناخِركم ف لُتم: مداَت القّجداُج، وَهدْل 

ًَ بالتخلٌدِد إالّ ألهدوِآ ٌرجو القّجداُج الخٌدَر إال بعدَد المدوِتم ومدا رعٌدُت  هللَا رضد
 َخْل ِه إبلٌَس.

اسددتخرج مددآ الددنّص: قددرَف اسددتفهام، قددرَف  طددف، قددرَف نددداء، قددرَف  -ٔ
اأ  لى الكسرم ٌّ  نفً، قرَف استثناء وَقْصر، اسَم إشارة مبن

ٌّآ نوَ ها. -ٕ  استخرج األفعال الواردة فً النّص، وب

المددُة اإل ددراب الظدداهرة  لددى وردْت كلمددُة "القّجدداج" خمددَس مددّرات. مددا   -ٖ
 رخِر كّل كلمةم

وردْت كلمُة "إبلٌس" مدّرتٌآ. مدا  المدُة اإل دراب الظداهرة  لدى رخدِر كدّل  -ٖ
 كلمةم

، وَقعْت مفعوالأ به، ولها  المة إ راب واقدة، هللاَ  ،الِمْنَبَر، الخٌرَ الكلمات:  -ٗ
 فما هًم

ل تسدددتطٌُع عْآ فدددً الدددنّص تسدددُع كلمددداٍت مجدددرورة بالكسدددرة الظددداهرة. هددد -٘
 تستخرَجهام
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 َباُب َ اٜلَمأت ااٖرٞف ٢
 

18-   َُ  َ ــــــــــٙو  َيَياْي ٜ ٔاــــــــــْ  َيااٗنــــــــــً
 

          َُ ـــا َت ــــــًُ ــِ ٢  ٔبَهـــ ّٝ ااٖرفــــ ـــ  َ اٜلَمــــ
 

ددوآ. والّضددمُة هددً  فددع عربددع: الّضددمة، والددواو، واأللددف، والنُّ  المدداُت الرَّ
ٌّة، والعالماُت الثالل )  ( فروٌع  نها.والنوآ واأللف، او،الوالعالمُة األصل

19-    ٔٔ ـــَ ا ِْٜنـــ ََ ا ــَر ـــَو  ُمٞوـــ ــاِدٜفِ  ٔبَضـــ  ٜفـــ
 

  ٔٔ ــاٜل ـــُي ااَعـــ ـــْد َهأ ـــ ٌِــــ ـَ   َٔ ـــا ٍَـــ  ٜا
 

 

ــا   -20 ــَر َيَمــ ـــَ  امٝلٜ ٖســ ــٔو اجٜلِ ــ ــِ   ٔبــ  َياِدٜفــ
 

 ُجٔ ـــــــَ  ٔمــــــــِ   ُمَ ٖ ــــــــٕح ٜفَســــــٔلَ ا            
 

21-   ٌَ ــِو  ــٔ ُ ٜاــ ــاد٢ُ  اا٤ــ ــِلاـــــََ ا امٝلَضــ  ٖ ٔصــ
 

ــلِ   ٍَٔصـــ ـــٔدُ َيٜا ٍَِهَ ـــ ـــٔٔو ٜا ْٔ بـــ ـــَ  َشــــ
      

 ما ُيزفُع بالطّنة أربعُة مواضع:

ٌد َصاِقُب الَعالَِء:  االنو املورَ حنً: -ٔ ٌْ  َجاَء َز

زٌددٌد: اسدددم مفددرد مرفدددوع، و المددة رفعددده الضددمة الظددداهرةح ألّندده فا دددل. 
ّنه نعت. والَعالء وصاقُب: اسم مفرد مرفوع، و المة رفعه الضمة الظاهرةح أل

 )اسم شخص( مضاف إلٌه مجرور. وت ول: المٌناُء واسٌع َرصٌفُه.

دَر الجمدُع  مج  اا  سِ: -ٕ ٌّ وهو ما دلَّ  لدى عكثدر مدآ اثندٌآ عو اثنتدٌآ، وغ

 بناَء ُمفرِدِّ: مثل نجم: نجوم/ كتاب: ُكُتب/ رغٌف: عرغفة/ جرٌح: َجْرقى.

 األ داُء باألّمة: ت ول: لوال األبطاُل الشُّجعاُآ لَفَتَا 

ددجعاُآ واأل ددداُء: جمددوع تكسددٌر مرفو ددة بالضددّمة. األبطددال:  األبطدداُل والشُّ
 مبتدع. الشُّجعاُآ: نعت. األ داُء: فا ل.

 ما جمُع ِرْئم، وَ ندلٌبم )ارجع إلى المعجم الوسٌط(

وهو ما دلَّ  لى عكثر مآ اثنتٌآ بزٌادة علف وتاء فدً  مج  امل ٓ ح ااٖسامل: -ٖ

 ، نقو: فاطمة: فاطمات/ سا ة: سا ات/ قارئة: قارئات.  رخرِّ

ٌّاُت الجلٌالُت ٌرتقلَآ فً طلب العلم: قاب  ت ول: كانت الصَّ

ٌّة. الجلدٌالُت: جمدع َجلٌلدة، والكلمتداآ مرفو تدداآ  ٌّاُت: جمدع َصدقاب دقاب الصَّ
 بالضمة.  
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ــدِ: ألآَّ  الكلمددات التالٌددة لٌسددْت جمددَع مؤّنددل: ال ضدداة، الدددُّ اة، العتدداةح فإ

ا ً/ الُعتداة:  األلَف فً مفرِدها غٌُر زائددة. )مفدرد ال ضداة: ال اضدً/ الددُّ اة: الددَّ
 العاتً( فهً لذلا جمع تكسٌر.

وكددذلا ال تعدددُّ الكلمددات التالٌددة فددً جمددع المؤّنددل: عمددوات، عوقددات، عبٌددات، 
 عصواتح ألآَّ التاَء فً مفرِدها غٌُر زائدة، فهً لذلا جمع تكسٌر. 

 : عموات، عوقات، عبٌات، عصواتم ما مفردُ 

ٌُ داطُع  اا ُ مل ٌٓ صل بآخرى شَْٔ حنً: ااوعل املضاد  -ٗ ٌسمُع رعَي غٌدِرِّ، وال 

 المتكلَِّم.

 ونقو: ٌصُل، ٌهتدي، ٌسمو، ٌعفو. 

فاألفعال: ٌسمُع، ٌ اطُع، ٌصُل: عفعال مضار ة مرفو ة بالضمة الظداهرة. 
ار ة مرفو دة بالضدمة الم دّدرةح ألّنده واألفعال: ٌهتدي، ٌسمو، ٌعفو: عفعال مض

لم ٌتصل بها شًء، عي لم تتصْل بها نوُآ النسدوة نقدو: ٌسدَمْعَآ، ولدم تتصدل بهدا 
نوُآ التوكٌدد نقدو: وهللِا ألسدمَعآَّ النشدٌَد الَعدْذب. تداهلِل ألكدوَنْآ ُمْصدلقاأ، ولدو فسدَد 

 الناُس ُكلُّهم. 

ٌُْبَندى  لدى الّسدكوآ نقدو:  إذا اتصلْت بالفعدل المضدارع ندوُآ النسدوة فإدِ:

ْبَآ. ٌُؤدِّ  ٌُرِضْعَآ، 

ٌُْبندددى  لدددى الفدددتح نقدددو:  وإذا اتصدددَلْت بددده ندددوُآ التوكٌدددِد الثَّ ٌلدددُة عو الخفٌفدددُة 
، ألكوَنْآ.  ألسمَعآَّ

22-   ٜ ًِ ـــ ّٟ  ٜ ُبــــ ــ ًَاي٣ َخِ َســــ ــ ـــِ   ٔبــــ  َياِدٜفــــ
 

ــً ٜ     ـــًٜ  ٝفــ ٣ْ َ ُ ــ ـــا ـــًٜ   ُ ي َمــ  ٜ ُخــ
 

 ما ُيزفع بالواو موضعاٌ:

عبوا، عخوا، قموا، فوا، ذو. )وهً  ً   آْيْ نً اْمسأ اخل سّ:امل

 خمسٌة  نَد الكوفٌٌآ، ستٌة  نَد الَبْصرٌٌآ(. 

وج عو قرٌبه. فوا: عي َفُما. ذو: عي صاقب.  قموا: عخو الزَّ

ُترفُع األسماُء الخمسُة بالواو نقو: عبوا تاُج رعِسا. ٌعمُل عخوِّ فً شركِة 
ٌَراآ. كاآ قموا ٌّة. ٌداا عْوَكتا وفوَا نفَخ. ٌنفُر ذو  الطَّ جاراأ لً فً اإلسكندر

 المال  لى عٌتام ال رٌة.

٘  ٍذا اإلعزاب بغزّط   ال ٘ ٍٕ: ٛ  اخلنض  ّت عزب  األمسا
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عْآ تكوَآ ُمْفردةأ، فلو كانت ُمثّناةأ مثل: جاَء عبواآ، فإّنها تعرُب إ راَب  -
 باُء، فإّنها تعرُب بالقركات.المثنى. وإْآ كانْت جمَع تكسٌر مثل: جاء اآل

ٌُّا، ورعٌُت  - رْت عُ ربْت بالقركات مثل: جاء عَُب عْآ تكوَآ ُمكبَّرةأ، فلو ُصغِّ
ٌَّا..    عُب

عْآ تكوَآ ُمضافةأ إلى غٌر ٌاء المتكلّم، فلو كانْت ُمفردةأ غٌَر مضافٍة  -
 ع ربْت بالقركات نقو: هذا عٌب، ورعٌُت عباأ، ومررُت بأٍب. 

ضٌفْت إلى ٌاء المتكلّم ع ربْت بالقركات الم ّدرة نقو: هذا عبً، وإذا ع
 ورعٌُت عبً، ومررُت بأبً، وٌكوآ المانُع مآ ظهوِر القركة هو المناسبة.

وٌشترُط لكلمة "فُْوَا" عآ تخلَو مآ المٌم، ولكلمة "ذو" عآ تكوَآ بمعنى 
 صاقب، وعْآ ُتضاَف إلى اسٍم ظاهر نقو:  

ْشددد ى ٌَ  فدددً النعدددٌِم بع لِدددهِ  ذو الَعْ دددِل 
 

دددددْنعمُ   ٌَ  وعخدددددو الجهالدددددِة فدددددً الّشددددد اوِة 
 

ٌلقُر بهذِّ األسماِء الخمسِة  نَد الَبْصرٌٌآ اسٌم سادٌس هو: َهُآ.  فإدِ:

ت وُل: هذا َهنوُا، ورعٌُت َهناا، ومررُت بهنٌا. ومعنى َهنٌا عي شٌئا، وقد 
ٌُست بُح ذكُرُِّ.   ٌُكّنى به  ّما 

َهِآ كَغٍد، عي إ رابها بالقركات: هذا َهٌآ، ورعٌُت َهناأ، واألفصُح استعماُل ال
 ومررُت ِبَهٍآ.

ُِ ٜفـــاِ ر٢ ٔ     -23  َيَنٜ ـــَ ا اجٜلِ ـــُ  ااٖصـــٔ ٍ
 

ْٜٔاـــــ ٔ      ٍـِـــــَ ُو ٔبا  يَدٞفــــُ    َمــــــا  َثٖن
 

ٌُرف  بااًاي نً: الم:  املً   ااجا َ اا ُ   جمع المذّكر السَّ

دة واو وندوآ فدً رخدرِّ. الدواو  المدة وهو ما دلَّ  لى عكثر مدآ اثندٌآ بزٌدا
 رفع، والنوآ هً ِ َوٌ   آ التنوٌآ فً قولا "ُموّظٌف"، وهو االسم المفرد.

 ت ول: الموّظفوآ جاّدوآ. ٌلّول المدّخنوآ صّقَة عطفالِهم.

فالموّظفوآ )جمع موّظف(: مبتدع مرفوع بالواو، جاّدوآ )جمع جداّد(: خبدر 
 دّخآ(: فا ل مرفوع بالواو.مرفوع بالواو، المدّخنوآ )جمع مُ 

ْٜٔاـٔ  ٍـِـَ ُو ٔبا  يَدٞفُ   َمـا َثٖن

ٌُرفع باأللف موضٌع واقد وهو المثّنى: وهو كلُّ اسم دلَّ  لى اثنٌآ عو  ما 
اثنتٌآ بزٌادة فً رخرِّ. وٌلقُر بالمثنى اثناآ واثنتاآ، وكال وكلتا إذا عضٌفتا إلى 

 الضمٌر: كالهما، كلتاهما.

ٌَّاآ ُمفٌداآ. ت ول: المسلسال  آ التارٌخ
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دداآ )مثنددى  ٌّ فالمسلسددالآ )ُمثنددىَّ ُمسلسددل(: مبتدددع مرفددوع بدداأللف. والتارٌخ
(: نعت مرفوع باأللف. وُمفٌداآ )ُمثنَّى ُمفٌد(: خبر مرفوع باأللف. ًّ  تارٌخ

-  . ًّ رٌَر الزرا  افتاآ الطَّ  مّهدِت الَجرَّ

 الَجّرافتاآ )ُمثنَّى جّرافة(: فا ل مرفوع باأللف.
ٌّب والقسُآ الَبْصرّي  المٌآ ف ٌهٌآ. - ٌَّاآ سعٌُد بُآ المس اِبع  كاآ التَّ

(: اسم كاآ مرفوع باأللف. ًّ ٌّاآ )ُمثّنى تابع  التابع

24-   َِ ــً ٌَٞوَعٝلـــ  ٢َ ـــاٜل ٌَٞوَعـــ  ٣َ ـــً ــِ  ٔبُنـــ  َياِدٜفـــ
 

   َِ ـــٝلً ـــٔلَك َتٞوَعــــ ٢َ َتٞوَعـــــ ـــاٜل  َيَتٞوَعـــــ
 

 

ٌُْرفُع بثبوت النُّوآ موضٌع واقدٌ  هو األفعال الخمسة، وهً كلُّ فعٍل  ما 
 مضارٍع اتصَل بِه علُف االثنٌآ، عو واو الجما ة، عو ٌاُء المخاطبة.

 وعوزانها خمسة:

ْفَعالَِآ  (ٔ)  ٌَ 

)فعددل مضددارع مرفددوع، و المددة رفعدده  َوَتْفَعددالَِآ نقددو: ٌكتبدداآ، تكتبدداآ. (ٕ)
 ثبوت النوآ، واأللف ضمٌر فً مقّل رفع فا ل( .

ْفَعلُ  (ٖ)  وآٌَ

َتْفَعلُددوآ نقددو: ٌكتبددوآ، تكتبددوآ. )فعددل مضددارع مرفددوع بثبددوت النددوآ،  (ٗ)
 والواو ضمٌر فً مقّل رفع فا ل(.

َتْفَعـلٌَِآ نقو: َتْكُتبٌآ )فعل مضارع مرفوع بثبوت النوآ، وٌاء المخاطبة  (٘)
 فا ل(

ٌّها المّتهماآ حي  راَ ت ول: التاجراآ  لى  ُتَ ٚر اَ الِبضا ة. عنتما ع

.العِ  ًّ  ْصٌاآ المدن

 الّسلعَة بالٌمٌآ الكاذب. تنو ًَالموادَّ الفاسدة. عنتم  ٌرٍعًَ التّجار الغشَّاشوآ

ٌّزة. تس   كعمَّا فً ع مال البٌت. عنِت  تسا دٌ عنِت   جائزة المعلّمة المتم

علف االثنٌآ، وواو الجما ة، وٌاء المخاطبة ضمائر مّتصلة تعرُب  فإدِ:

  لى عّنها فا ل.

 وتطبيقات أصئلة: 

 :ما ّما ٌلٌه ، ثّم عجبْ اآلٌتٌآ الكرٌمتٌآ اقرع: األّل الضُّؤال
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ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ )قال تعالى: -

 .[9ٗرٌة  ]ٌوسف:   (ېئ

حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت )قدددال تعدددالى:  -

 .[ٕٕرٌة  ]األقزاب:   (خت مت ىت يت جث مث ىث

ٌّآ نو الواردةَ  استخرج األفعالَ  -ٔ  ها. َ فً النّص، وب
 مدا  المدةُ مدا همدام و. فً اآلٌة األولى فعالآ مضار اآ مرفو اآورد  -ٕ

 مالّرفع فً كّل منها
رالكلمات التالٌة وقعْت فا الأ:  -ٖ ٌْ فدع  ،المؤمنوآ ،عبوهم ،ُالِع فما  المة الرَّ

 فً كّل منهام

 :ا، ثّم عجب  ّما ٌلٌهالنصوص التالٌة اقرع :ىٕالثا الضُّْال

هما الناُر:  ٌٌآ بكْت مآ خشٌة هللِا، و دٌٌآ باَتدْت تقدرُس فدً " ٌناآ ال تمسُّ  -
 سبٌِل هللِا".

ٍة لها كلَّ ٌوٍم فت ُف بهدم  - ٌَ : كانت امرعةٌ مآ العرِب تأتً ِبِصْب ًُّ "قاَل األصمع
َرُِّ  ، خددذوا صددفَو هددذا النَّسددٌِم قبددَل عْآ ُتكدددِّ ًَّ  لددى تددل،  دداٍل وت ددوُل: عْي َبِندد

 الخالئُر بأنفاِسها" 
ٌّاُت الجلٌالُت بطولةأ نادرةأ جعلِت المؤّرخٌآ ٌمّجدوآ تلا  - قاب عظهرِت الصَّ

ٌُّة عّم  ّمار، وذاُت الّنطاقٌآ، وعمُّ  مارة، وخولُة  البطولة، وكاآ منهآَّ ُسم
 بنُت األْزَور.َكذا ٌذكُر التَّارٌُخ.

ٌّْآ  المددَة  -ٔ اسددتخرْج مددآ النصددوص: ُمثّنددى، جمددَع مؤّنددٍل، جمددَع تكسددٌٍر، وبدد
فع لكّل منهاما  لرَّ

: عفعدال مضدار ة مرفو دة بعالمدة واقددة. مدا ٌدذكرُ ، ت دفُ ، تقدرسُ ، تمسُّ  -ٕ
 هًم 

تأتً: فعل مضارع مرفوع، و المة رفعه الضّمة الم دّدرة. فمدا الدذي َمَندع  -ٖ
 ظهوَر الضّمةم

اُر، ا -ٗ ًُّ ع رب الكلماِت: النَّ ٌُّة، التَّارٌُخ.ألصمع  ، الجلٌالُت، ُسم

 ِصٔيَباُب َ اٜلَمأت ااٖن
 

ٍَا   -25 ــ ــِ  ُمِ ٔصـ ــا ٝاـ ــٔي  ٜاَهـ ّٝ ااٖنِصـ ــ  َ اٜلَمـ
 

ــُر َيٌـــــَا       ـــُ   َياٞاٜ ِســ ْٜٔاــ ُِ  َيا ـــ  ااٜوِ ــ
 

ُِ ٔبـــؤ     -26 ٣َ ٜفاا٤ـــٔ ُ ااٜوـــِ   َيَ ـــِ ُ  ُ ــــً
 

ٌَــــــا َ ا ااٗنَهــــــْ ٔاَنِصٔرــــــٔو   ٠ّ ـــَ  َ اٜلمــــ
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، ، واأللددفُ التددً ٌنبغددً للمددتعلّم عآ ٌقفَظهددا خمددٌس: الفتقددةُ  النَّْصددب  المدداتُ 
ٌّة،  هددً العالمددةُ  الفتقددةُ النددوآ. وقددذُف ووالكسددرةُ، والٌدداُء،   والعالمدداتُ األصددل

  نها. النوآ( فروعٌ قذف ووالكسرة، والٌاء، )األلف،  األربع

27-   َُ ـــَر ــٖو امٝلٞوــــ ــً ٢  ُثــــ ـــٖسُر اجٝلُ ــــ  ُمٜ ــــ
 

ـــُد       ـــٔ ُ ٜاَ ِسَعـــ ـــاد٢ُ   اا٤ـــ ـــٖو امٝلَضـــ  ُثـــ
 

ٓ يص ب  بالف ح٘  ال ُ٘ مْاع :ما    

باَب ِ ماُد األّمة. ٌر دى  مج  اا  سِ حنً: -ٔ جاَل األقراَر. إآَّ الشَّ عُقبُّ الرِّ

ًُّ الٌتامى.   الغن

ددباَب: اسددم إآَّ  جدداَل: مفعددول بدده منصددوب. األقددراَر: نعددت منصددوب. الشَّ الرِّ
 منصوب. 

 الٌتامى: مفعول به منصوب، و المة نصبه الفتقة الم ّدرة. 

دداا.  رَ حنــً:االنــو املوــ -ٕ ددور الُقددّرة. إآَّ وبدداَء اإلٌدددز فتَّ ددداأ فددً السُّ ٌْ رعٌددُت َز

 عقبَّ المجنوُآ لٌلى.

 زٌداأ: اسم مفرد منصوب، و المة نصبه الفتقة الظاهرةح ألّنه مفعول به. 

الوباَء: اسم إآَّ منصوب. لٌلى: مفعول به منصدوب، و المدة نصدبه الفتقدة 
 الم ّدرة.

ــل املضــاد  حنــً:   -ٖ آ تسددعَد نفددُس القدداجِّ إال برؤٌددِة الكعبددة. الِبددرُّ عْآ لدد ااوع

قمدة. ٌسدّرنً عْآ تسدعى األّمدُة إلدى  لِّ مدآ الرَّ ُتْخفَِ  لوالددٌا جنداَد الدذُّ
 ارتٌاِد الفضاء.

تسدددعَد، ُتْخفدددَ : فعدددالآ مضدددار اآ منصدددوباآ. تسدددعى: فعدددل مضدددارع 
 منصوب بالفتقة الم ّدرة. 

وة نقدددو: لدددْآ ُتدددْدِرْكَآ المجدددَد إال إآ اتصدددلْت بالمضدددارع ندددوُآ النسددد فإـــدِ:

كوآ فً مقّل نصب.  ًّ  لى السُّ  بالَعفاف، فهو مبن

وإآ اتصلْت به نوُآ التوكٌد الثَّ ٌلُة عو الخفٌفة نقو: وهللِا لآ َتْسدَمَعآَّ الغٌبدة، 
ًّ  لى الفتح فً مقّل َنْصب.  ولآ تكوَنْآ صاغراأ، فهو مبن

ــَرَها   -28 ّٜ َ ِصـ ــ ـــٔ  اخٜلِ َسـ ْٜٔاـ ٢ُِ  ٔبا  ااَ ـــ
 

ــٔلوِ    ِٞٔ ٍــٕح َن ـــَ  َت  َياِ ٔصــِي  ٔبٜ ِســر٣ َجِ 
 

ٌُنصددُب بدداأللف موضددٌع واقدددد هددو األسددماُء الخمسددة )عبددوا، عخدددوا،  مددا 
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ِْ لعلِمده.  قموا، فوا، ذو( ٌتدوآ. اقتدرْم ذا الِعْلدِم ْ ِطدُف الزَّ ٌَ نقو: شداهدُت عبداا 
 إآَّ عخاا َمْآ واساا.

أللدف، وهدو مضداف، والكداف: عباا: مفعول به منصوب، و المدة نصدبه ا
مضدداف إلٌدده. ذا: مفعددول بدده منصددوب، و المددة نصددبه األلددف، وهددو مضدداف، 

 والِعْلم:ِ مضاف إلٌه. 

ِٞٔ ٍٕح َنٔلِوقوله  َياِ ٔصِي ٔبٜ ِسر٣ َجِ َ  َت

ٌُْنَصُب بالكسرِة موضٌع واقد هو جمُع المؤّنل الّسالم نقو:  ۓ ڭ  )ما 

   (ڭ ڭ ڭ
ٌّاِت.. ٌكرُِّ األطفاُل الخا(ٔ)  دماِت األجنب

ٌّئاِت: مفعدول بده  القسناِت: اسدم إآَّ منصدوب، و المدة نصدبه الكسدرة. السد
منصددوب، و المددة نصددبه الكسددرة. الخادمدداِت: مفعددول بدده منصددوب، و المددة 

 نصبه الكسرة. 

َٖ اجٜل ـــــــَِ   َيامٝلَجٖنــــــْ -29 ِٜ  َياِ ٜلـــــــِو ٔبــــــ
 

ـــٖنا   ـــُح َ ــ ٍِـــ  َ  ٔٔ ـــا ٍَــ ـــُهَ ا ٔباا  َ ِصُرــ
 

 ٓ يصب بالٔاٛ مْععاٌ ٍنا: مج  املذّكز الضامل، ّاملثّيٙ. ما 

ددلٌبٌٌآ مددآ بالدنددا. إآَّ  مجــ  املــ ا١ر ااســامل حنــً: -ٔ عخددرَج صددالُد الدددٌِآ الصَّ

ْسدلموآ مدآ  ٌَ الغّواصٌآ هم ع رُف الناس بنفائِس البقار. لٌَت المدواطنٌآ العدرَب 
رائب.  الضَّ

لٌبٌٌآ: مفعول بده منصدوب، و المدة نصدبه الٌداء. الغّواصدٌآ: اسدم إآَّ  الصَّ
منصوب، و المة نصبه الٌداء. المدواطنٌآ: اسدم لٌدَت منصدوب، و المدة نصدبه 

 الٌاء.

ددداُآ َمْنَظدددرٌآ جمٌلدددٌآ. قضدددَر الخبدددراُء المدددؤتمَر  املجٓنـــْ حنـــً: -ٕ رسدددَم الفنَّ

االقتصددادّي إال خبٌددرٌآ. عرسددلُت إلددى المجلّددة م ددالتٌآ. سددبقاَآ هللا، عكددَل الضددٌُف 
 ثمَّ مات  لُْ متٌآ

َمْنَظدددرٌآ: مفعدددول بددده منصدددوب، و المدددة نصدددبه الٌددداء. جمٌلدددٌآ: نعدددت 
منصوب، و المة نصبه الٌاء. خبٌرٌآ: مستثنى منصوب، و المة نصبه الٌداء. 

 ما إ راب: م التٌآ، لُْ متٌآم

                                                            
 .ٗٔٔهود، رٌة  (ٔ)
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ٌُْنصدباآ  ُل َ نَّا: عي  َرضا، ففً كّل موضدع جداءا فإّنهمدا  ٌْ وقوُل الناظم: َق
 بالٌاء.

: ا تر َ  ٌ ال:  آَّ  اأ وُ نوناأ: ظهَر عماَما. وَ آَّ ُعآُّ َ نَّ ٌَ ِعآُّ و ٌَ   الشًُء 
 .(ٔ)و َر َ 

ُْ َ ِصــــُرَها  َثَرــــِ  -30 ْٜٞفَعــــا ّٝ ا  َياخٜلِ َســــ
 

ـــ ِ     ـــِ ٔ  ُ ً ـــــَٔها إ٢َ ا مـــــَا ُ ٔصَرــ  ٔبَ ــ
 

ٌُنصُب بقذف النُّوآ موضٌع واقدٌد هدو األفعدال الخمسدة )وهدً كدّل فعدل  ما 
 علُف االثنٌآ، عو واو الجما ة، عو ٌاء المخاطبة.  مضارع اتصَل به

ْفَعددالَِآ )ٔوعوزانهددا خمسددة: )) ٌَ ْفَعلُددوآ )ٖ( ََتْفَعددالَِآ )ٕ(  ٌَ ( ٘( َتْفَعلُددوآ )ٗ( 
 َتْفَعلٌَِآ(.

ٌّدة خٌدٌر لكمدا.  وم ت ول: األسٌراآ لآ ٌذالّ للعدّو. عْآ تقفظدا المنظومدَة اآلجرُّ

. عندددِت (ٕ) (ک ک ک گ)رب.شدددباُب العدددرِب لدددآ ٌ لّددددوا مسددداوَ  الغددد

 وا ٌة فلآ ُتَجاري الموضَة. 

 ٌذالّ: فعل مضارع منصوب، و المة نصبه قذف النوآ. وعلف االثنٌآ: فا ل. 

تقفظددا: )مثلهددا فددً اإل ددراب(. ٌ لّدددوا: فعددل مضددارع منصددوب، و المددة 
نصددبه قددذف النددوآ، وواو الجما ددة: فا ددل. َتُصددوموا: )مثلهددا فددً اإل ددراب(. 

ل مضدارع منصدوب، و المدة نصدبه قدذف الندوآح وٌداء المخاطبدة: ُتَجاري: فع
 فا ل.

                                                            
 .9ٕٓ، ص ٖٔلساآ العرب، ابآ منظور، مادة )َ نآ(، ج انظر:  (ٔ)

 .8ٗٔالب رة، رٌة  (ٕ)
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 وتطبيقات: أصئلة 

 النصوص التالٌة، ثّم عجب  ّما ٌلٌها: اقرع الضُّؤال األّل:

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ) - 

 .[3ٕرٌة  ]النساء:   (ڀ

 ترجو الّنجداَة ولدم تسدلْا مسدالَِكها -
 

دددددبَ   ٌَ  سِ إآَّ الّسددددفٌنَة ال تجدددددري  لددددى ال
 

عكرمددُت ضددٌوفً المغاربددة ُشددعٌباأ وعبدداِّ وعخوٌدده برقلددٍة إلددى مدٌنددة البتددراِء  -
ٌّة.  األردن

استخرج مدآ النصدوص: قدرَف نصدب، قدرَف جدزم، قدرَف جدّر، قدرَف  .ٔ
 َنفً.

 . مداتمٌلوا ،ٌّتبعوآ ،ٌتوبَ  ،ٌُرٌدالكرٌمة هً:  اآلٌة المضار ة فً األفعال .ٕ
 فً كّل منهامالّرفع عو الّنصب   المةُ 

 استخرْج األسماَء المنصوبَة فً بٌت الشِّعر، واذكر  الماِت َنْصِبها. .ٖ

  لّل إجابتا. عخوٌهم ،عباِّ ،زٌداأ ما  المُة النَّصب فً الكلمات:  .ٗ

وردت كلمددُة "الّشددهوات" فددً اآلٌددة الكرٌمددة. مددا مفرُدهددام ومددا نوُ هددا مددآ  .٘
 الجموعم

ددددددددددددهواِت: مفعددددددددددددول بدددددددددددده منصددددددددددددوب،  .ٙ عكمددددددددددددل اإل ددددددددددددراب: الشَّ
 .....ألّنه.........و المة....

الأ: مفعول مطلر منصوب، و المة نصبه................................ ٌْ  َم

  ظٌماأ: نعت منصوب، و المة نصبه......................................

ــاىٕ:  ــؤال الثـ اقدددرع القددددٌَل التدددالً، ثدددّم اسدددتخرج منددده األسدددماَء المبنٌدددة  الضُّـ

ٌّآ  الماِت بن    اِئها وإ رابها.والمعربة، وب

 كٌدفَ  ،هللاِ  رسدولَ  ٌدا: ف دال رسدول هللا  إلدىرجدٌل  : جداءَ قدال هللا   بددِ   آ

ا ٌْلَقدْر قال قوماأ  عقبَّ  رجلٍ  فً ترى  مدآْ َمدَع  المدرءُ : "  هللاِ  قدال رسدولُ  بهدمم: ولمَّ
 ."  عَقبَّ

 ، ٙٔ، جٓٙٙٙ)رواِّ مسلم، كتاب البر والصلة، باب المرء مع مآ عقّب ، قدٌل رقم 
 .(ٗٓٗص 
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٢َ  َباُب َ اٜلَمأت اخٜلٞو
 

 

ٌَٔوــــَ -31 ٢َ اا٤ٔ ــــَ ٔبَهــــا  ّٝ اخٜلٞوــــ  َ اٜلَمـــــ
 

ــاٞقَ ٔ      ِْ  ٜفـ ـــ ـــٖو ٜفِ ـ ْٔ  ُثـ ـــا ٌَـ ـــْر َي  ٜاِسـ
 

 عالمات  اخل ْفض )اجلّز(  الثه:  

الكسددرة، والٌدداء، والفتقددة، والعالمددُة األصددلٌة هددً الكسددرة، والٌدداُء والفتقددُة 
 َفْر اآ  نها. 

وُل النَّاظم: فاقتِف عي اّتبدْع ذلدا. ٌ دال: قفداُِّ َقْفدواأ، وقُفُدّواأ، واقتفداُِّ وت فَّداُِّ: وق
 .(ٔ)َتِبَعهُ 

ــا    -32 َٕ َيٜفــ ـــَر ــر٢ ٔاُ ٞوــ َُ ٔبااٜ ِســ ــاخٜلٞو  ٜفــ
 

٣ِ إ٢َ ا مــــَا اِ صــــََرٜفا    ــ ــِ ٢  َتٞ ٔسـ  َيَج ــ
 

33-  ْ ــ ِٞٔ ٍــــــٕح َنٔلـــــــٍو٢ امٜلِرَنــــ ـــِ  ٢ َت  َيَجــــ
 

  ٕٔ ٍَـــا َِ  ٔب ــ ْ    َياِخٔو  ٌَـــا  ٜ خـــَٔ امٝلَجٖنــ
 

٘  خ ْفٍض ا ٌ  ال ضزُٗ عالم ٘  ت ْ  مْاع :  ال 

   املنصر :املورَ  االنو -ٔ

ْرُف رِخَرُِّ، عي ٌلق ُُه التَّنوٌآ ن َسدَبقُت فدً بقٌدرٍة قدو: وهو الذي ٌلقُر الصَّ
 .الَِلٌلى بذاِت الجٌِ  داٌر َ َرْفُته نزلنا إلى عخفِ  ب عٍة فً العالِم.  هادئٍة.

ِّ تنددوٌُآ  ، و المددةُ مجددرور اسددمفددً: قددرف جددّر. بقٌددرٍة: : فددً بقٌددرةٍ  َجددرِّ
اسددم إلددى: قددرف جددّر. عخفددِ : : هادئددٍة: َنْعددت مجددرور. إلددى عخفددِ  . الكسددر

الدالم: قدرف جدّر. لٌلدى: لٌلدى: مجرور، و المدة جدّرِّ الكسدرة، وهدو مضداف. ل
  .جّرِّ الكسرة الم ّدرة، و المة اسم مجرور

  ، بذاِت الجٌِ مع رْب: فً العالمِ 

وقوُل النَّاظم: لمفرٍد َوَفا، عي انصرَف، فاالسُم غٌر المنصرف ٌكوُآ ناقصاأ 
 غٌَر واٍف.

ًَٓ : اا  سِ  مج  -2 ٌُن  املنصر  ر ُ اا ُ 

 .  ِكراٍم فً رابطة األدباء ُكتَّابٍ  سلّمُت  لىنقو: 

دِ     .  وٌأتٌا باألخباِر َمْآ لم ُتزوِّ

كورِ باإل الٌتامى تزدقُم دورُ   . ناِل والذُّ

                                                            
 .9ٗٔ، ص ٘ٔلساآ العرب، ابآ منظور، مادة )قفو(، ج  (ٔ)
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. جددرور: نعددت مكددراٍم )جمددع كددرٌم(. اسددم مجددرور :)جمددع كاتددب( ُكّتددابٍ 
جّرِّ و المة  ،مضاف إلٌه مجرور. الٌتامى: مجرور: اسم باألخبار )جمع خبر(

  الم ّدرة. الكسرة

ال ٌددددنه  المجتمددددُع إال بأُّمهدددداٍت ُمؤمندددداٍت مجــــ  امل ٓ ــــح اآســــامل حنــــً:  -3

دددائراِت فدددً المطددداراِت. قدددد تجدددُد ال صدددٌدَة فدددً  ُمتعلّمددداٍت. ُتضدددبُط قركدددةُ  الطَّ
ٌّة.  الموسو اِت الشِّعر

وقوُل النَّاظم: سلٌم المبنى عي الذي َسلَِم بناُء مفرِدِّ فدً الجمدع نقدو فالّقدة: 
 فالّقات(.

ٌَـا  ٜ خـَٔ امٝلَجٖنْ   ٕٔ ٍَـا َِ  ٔب  قًاو: َياِخٔو

ّٜ ٜفـاِ ر٢ِ  َياِ َ ـر٢     -34  ِ َياجٜلِ ـَ  َياخٜلِ َسـ
 

ٌَِنَصــر٢ ِ    ــااٜل  ٣ِ اـــُٖل َم َِ ٔبٜو ـــِ ــ  َياِخٔو
 

٘  خ ْفٍض ا ٛ  عالم ٌ  الٔا   ال ٘ مْاع : ت ْ

ددام، وُ َمددَر  املجٓنــْ حنــً: -ٔ بآ الَ سَّ تفخددُر عُّمتنددا بددالبطلٌآ المعاصددرٌآ  ددزِّ الدددِّ

ٌلددٌآم. المختددار المسددجُد األقصددى هددو عولددى ال ِْبلتددٌآ،  عٌددآ ت ددُع جامعددُة النِّ
نٌآ   سجدٌآ، وثالُل الَقَرمٌآ.وثانً الم ٌْ بَح لذي َ   ما عوضَح الصُّ

بالبطلٌآ: الباء: قرف جّر. البطلٌآ: اسم مجرور، و المة جّرِّ الٌاءح ألّنده 
 مثّنى. 

 المعاصرٌآ: نعت مجرور بالٌاء. النٌلٌآ: مضاف إلٌه مجرور بالٌاء. 

نٌآ. ٌْ  ع رْب: ال بلتٌآ، المسجدٌآ، الَقَرمٌآ، َ 

ــ -ٕ   (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ)  ا١ر ااٖســـامل حنـــً:مجـــ  املـ
(ٔ) .

اهبٌآ  تمددنُح جددائزة "ُنوبددل" للمبددد ٌآ. مددا عكثددَر عخطدداَء المددذٌعٌآ  فددً الددذَّ
لٌآ مآ ال روِآ لنا بصائر.  األوَّ

مآ المؤمنٌآ: المؤمنٌآ: اسم مجرور، و المة جّرِّ الٌاءح ألّنه جمدع مدذّكر 
 سالم. 

 ٌاءح ألّنه جمع مذّكر سالم.للمبد ٌآ: المبد ٌآ: اسم مجرور بال

                                                            
 .ٖٕاألقزاب، رٌة  (ٔ)
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اهبٌآ،  المددذٌعٌآ: مضدداف إلٌدده مجددرور، و المددة جددّرِّ الٌدداء. ع ددرْب: الددذَّ
لٌآ.  األوَّ

ًَّ ٌدٌد عبوا، عخوا، قموا، فوا، ذو) اخل سّ: اْمسأ -ٖ  ( نقو: ألخٌا  لد

 بٌضاء. 

ِه ماءم  ال تخضْع لذي الماِل عبداأ.  ٌْ  وهل ٌنطُر َمْآ فً فِ

قمِة أل ٌّبة.ادُع بالرَّ  بٌاح فإّنه ُمعلُِّما والمنفُر  لٌا. فً َقِمٌا َخْصلٌة ط

ألخٌا: عخٌا: اسم مجرور، و المة جّرِّ الٌاءح ألنَّه مآ األسماء الخمسدة، 
 وهو مضاف. 

ِه: اسم مجرور بالٌاء، وهو مضاف والهاء مضاف إلٌه. ع درب:  ٌْ فً فٌه: فِ
 لذي، َقِمٌا.

٣ِ اـُٖل َم َِ ٔبٜو ـِ ٌَِنَصر٢ِ قًاو: َياِخٔو  ااٜل 

سدلّمُت  :االسدم الممندوع مدآ الّصدرف نقدو تكوُآ الفتقدُة  المدَة َخْفدٍ  فدً
  لى ٌوسَف وُ مَر.

  يال  نً  م  ااٖصِر  مس اَ:

ٌُنّوآ، عي ال ٌ بُل تنوٌَآ الّضم عو الفتح عو الكسر. ٔ)  ( ال 

   (ڈ ڈ ژ ژ ڑ)( ٌجرُّ بالفتقة بدالأ مدآ الكسدرة نقدو: ٕ)
(ٔ) .

 عطالٌل ِبُبْرَقِة َثْهَمِد.لخولَة 

 ومواىُع الصَِّزف ٍي:

 األمثغ٘ املاى  مً الصز  الزقه

ٌّة مع التأنٌل  ٔ  خدٌجة، ُسعاد، قمزة، طلقة الَعلم

ٌّة مع الُعْجمة  ٕ  إبراهٌم، ٌوسف، إدرٌس، ٌع وب العلم

ٌّة مع التركٌب  ٖ ، قضرموت العلم  َمْعِد ٌكِرُب، بعَلَباُّ

ٌّة مع ز ٗ   ثماآ، سفٌاآ، ِ ْمراآ،  دناآ ٌادة األلف والنوآ الَعلم

ٌّة مع وزآ الفعل  ٘ ٌَزٌد، َتْغلب، َتْدُمر الَعلم  عقمد، 

ٌّة ٙ ُ مر، ُزَفر، ُهَبل، ُقَزد، ُمَضر،  ل دْ العَ  مع الَعلم

                                                            
 .٘الملا، رٌة  (ٔ)
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 ُزَقل

ٌّة 3  عكرُم، عفضُل، عجملُ  وزآ الفعل مع الوصف

ٌّة 8  باع، وعَُخرُ ى، ُثالل، رُ نَ ثْ مَ  ل دْ العَ  مع الوصف

ٌّة 9 ٌّاآ، شبعاآ، ٌ ظاآ زٌادة األلف والنوآ مع الوصف  ر

 منابر، م ابر، مساجد، مصابٌح  صٌغة منتهى الجموع  ٓٔ

ُدنٌا، ُقْبلى، قمراء، عصدقاء،  علف التأنٌل: الم صورة والممدودة ٔٔ
  لماء

 

 

 

 

 :فوائد ولطائف 

 بعددَ  مدَع تكسدٌر، وقدد وقدعَ االسُم ج ٌكوآَ  عآْ  هً صيغة متتهى الجموع ( ٔ)
  نوازل. ، عفاضل، عماجد،مساجد، منابرنقو:  قرفاآ ِِّ تكسٌرِ  علفِ 

مصدددابٌح، مفددداتٌح،  عقدددرف وسدددُطها سددداكآ نقدددو: بعدددد علفددده ثالثدددةُ  قدددعَ و عو
  صافٌر، قنادٌل.

رف بالكسرة إذا ُعّرف بأل تحمو ( ٕ) ڈ ڈ ) يجرُّ الممتوع من الصَّ

فً مساجِد ال اهرة. ِسدْرنا ُمهتددٌآ ، وإذا عُضٌف نقو: صلٌّنا (ژ ژ ڑ

 بمصابٌِح قُْرطبة.

وصدَل قائدٌد الجدٌِ ، بدل: وصدَل قائدُد  المضاف ال يتّون أبمدا،  فمال تقمول ( ٖ)
 الجٌِ .

 وت ول: عكلُت قطعَة َقْلوى. مررُت برجاِل اإلسعاِف.

 وقد َفِهَم عقُد الشُّعراِء هذِّ ال ا دَة ف ال: 

ًَ تنوٌددددددـٌآ وعنددددددت إضددددددافةٌ   كددددددأّن
 

 فددددددددأٌَآ ترانددددددددً ال َتِقددددددددلُّ مكددددددددانً  
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 وتطبيقات أصئلة: 

 التالً، ثّم عجب  ّما ٌلٌه: النصَّ  اقرع األّل: ؤالالضُّ

َب عٌخ لً مْآ ُخْبِل الثَّعلِب، وكداَآ صداقَب َقدْنٍص، وقداَل  قاَل الجاقُظ: "تعجَّ
ِب بمدا ٌعلدُم لً: ما ع جَب عمَر الّثعلِب ٌفصُل بٌآ الكلدِب والَكدالِّب، فٌقتداُل للَكدالّ 

دده ٌجددوُز  لٌدده، وال ٌقتدداُل مثددَل تلددا القٌلددِة للكلددِبح ألآَّ الكلددَب ال ٌخفددى  لٌدده  عنَّ
ًِّ  لٌه، وال ٌنفدُع  ندَدُِّ التَّمداوُت. قدال: وذلدا عنَّدً َهَجْمدُت  لدى  ٌُّت مآ المغش الم
ددٌت ُمْنددَتفٌخ، فصددددُت  ندده، فلددم علبددْل عآ لق تنددً  ٌّ ثعلددٍب فددً مضددٌٍر، فددإذا هددو م

 ، فلّما عقسَّ بها وثَب كالبرِر".الكالبُ 

هام .وردت كلمة "الثعلب" مجرورةأ ثالل مرات -ٔ  ما  المُة جرِّ

هام .وردت كلمة "الكلب" مجرورة مرتٌآ -ٕ  ما  المُة جرِّ

ٌّآ عقرفَ  -ٖ ًِّ  مدآ ،ِللَكالّبالتً َجّرت األسماء التالٌة:  الجرّ  ب  فدً ،المغشد
 .  . واذكر  الماِت الجرّ كالبررِ  مضٌٍر،

إذا قلندددا: تعّجبدددُت مدددآ ذي القٌلدددِة، تعّجبدددُت مدددآ الثْعَلَبدددٌِآ، تعّجبدددُت مدددآ  -ٗ
 الّصٌاِدٌآ، تعّجبُت مآ المقتاالِت، تعّجبُت مآ إبراهٌَم. 

المقتداالِت، إبدراهٌَمم الثْعَلَبٌِآ، الّصدٌاِدٌآ،  فما  المُة الجّر فً: ذي القٌلِة،
  لّل إجابتا.

اردة فً النصم  ددها: ثمانٌة،   تسدعة،   كم  دد األفعال المضار ة الو -٘
  شرة. )اختْر( 

 :استخرْج منهما األفعاَل، وعقرَف الجرّ ، ثّم البٌتٌآ التالٌٌآ اقرع :الثاىٕ ؤالالضُّ

 َفُعددددددددـدُتهبٌددددددددـُب القَ   َ رِ َمدددددددد
 

 َقددددَذري  لٌددددهِ  آْ ِمدددد  فمرضددددتُ  
 

 ودنًُعددددددددالقبٌددددددددـُب ٌَ  وعتددددددددـى
 

  ظددددددـري إلٌددددددهِ نَ  ـآْ ِمدددددد ئددددددتُ رِ بَ فَ  
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ُِ ٢ َ اٜلَمأت اُبَب  اجٜل
 

35-  َٖ ََإ٢ ــٜ ً َ  ااٗســـــ ــا ِْٜ َنـــــ ــا َ ي٢ُ ا  ٌَـــــ
 

ُِ ٢  َياحٜلـــــــِ َ   ـــَ ٢َ  ٔالٍـــــ ـــَا  َ اٜلَم ــــ
 

كوآ، والثانٌة: الَقْذف.  للَجْزِم  المتاآ: األولى: السُّ

36-  ِ٢ُ ــاِج ــٔ ك٣  ٜفــ ــْ ٔبَ ِســ ــاد٢ّ ا ٜ َتــ  ُمَضــ
 

 َِ ـــُِو  اآلٔخـــــر٢ٜاٜلِو  َهٔ ٍـــــ  ٜفَ ــــْ ٌَ ــ
 

قٌِح اآلخر، عي الذي تك وُآ الّسكوُآ  المَة َجْزٍم فً الفعل المضارع الصَّ
 لٌس فً رخِرِّ قرُف ِ لّة )وقروف العلّة ثالثة: األلف، والواو، والٌاء(.

 . لم ٌقضْر ندوَة الشَّهر. (ٔ)(پ ڀ ڀ ڀ) عمثلة: لم ٌ ْم فتى. 

 . (ٕ) (ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ)ال َت ُْل عْصلً وَفْصلً. 

 . (ٖ)(ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ) لمدٌنة ولّما ٌدخْل.وصَل الجٌُ  ا

: عفعدال مضدار ة دْ َتْفرَ  ،ٌدخلْ  ،نفرْ ٌ ،ت لْ  ،ٌقضرْ  ،ولدْ ٌُ  ،دْ لِ ٌَ ، ٌ مْ  اْفعاْ:

داظُم مثداالأ  دكوآ. وضدرَب النَّ صقٌقة اآلخر، وهً مجزومة و المدة جزمهدا السُّ
 للفعل المضارع هو:

رع مجدزوم، و المدة جزمدده َلدْم ٌ دْم فتدى: َلددْم: قدرف جدزم. ٌ دْم: فعددل مضدا
كوآ.   السُّ

مة الم ّدرة.  فتى: فا ل مرفوع، و المة رفعه الضَّ

 الجوازم عربعة: لم، لّما، الم األمر، ال الناهٌة. فإدِ:

37-  ِ٢ُ ــ ــٔ اٜلالٜ   َياِج ــْ اِ  ــا اٞاَ َس ــِ ٕ  َم  ٔبَ 
 

ـــُرُى  ّٜ آٔخـــــ ـــااٜل  َياخٜلِ ســـــــَ ْٜٞفَعـــــ  ا
 

                                                            
 .ٖاإلخالص، رٌة  (ٔ)

 .3الطالر، رٌة ( ٕ)

 .3ٙال صص، رٌة  (ٖ)
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موضدعٌآ: فدً المضدارع المعتدل الدذي َلدِبَس ٌكوآ القذُف  المَة َجْزٍم فدً 
رخددُرِّ اال ددتالل، عي الددذي وقددَع فددً رخددِرِّ قددرُف  لّددة، والموضددع الثددانً: فددً 

 األفعال الخمسة.

   الفعل المضارع المعتل اآل ر  -ٔ

المعتل باأللف: ٌسعى، تخشى: لم ٌسَع إلى بٌوت الَخندا. ال تخدَ  إال هللا.  -ع
ٌم.   لم ٌرَ  الضَّ

. ٌسَع: فعل مضارع مجدزوم، و المدُة جزِمده قدذُف قدرِف لم: قرف جزم
 العلة.

المعتل بدالواو نقدو ٌدد و، ترجدو: لدم ٌددُع إلدى وقدِف الُعددواآ. ال تدرُج  -ب
ًُّ األمِر  آ الجانً.   المودَة مآ لئٌم. لم ٌعُف َول

لم: قرف جزم. ٌدُع: فعل مضدارع مجدزوم، و المدُة جزِمده قدذُف َقدْرِف 
 العلّة.

ٌُعدِط الملٌدونٌُر زكداَة مالده. ال َتدْرِم المعتل ب -ج الٌاء نقو ٌعطً، ترمدً: َلدْم 
َنُه.  ٌْ ْ ِ  المماطُل َد ٌَ رٌر. لم  جاَج فً الطَّ  الزُّ

 .. )عكمل(.: فعل مضارع مجزوم، و المة ٌُعطِ جزم.  قرف: لم

)وهً كّل فعل مضارع اتصل به علف االثنٌآ، عو اافعال ال مسة   -2
ْفَعالَآ  المخاطبة. وعوزانها خمسة: واو الجما ة، عو ٌاء   َتْفَعالَآ  ٌََ

ْفَعلُوآ   َتْفَعلٌِآ(. َتْفَعلُوآ  ٌَ

ْصدَنعاوهً ترفُع بثبوت النوآ، وتنصُب بقذفِها، وتجدزُم بقدذفِها نقدو: لدم  ٌَ 
. ال  م. لدم إال عنفَسدك تلوُمدواالٌتٌم. ال  ٌكرمواُزْوراأ عبداأ. لم  تشهدامعروفاأ إال رٌاءأ

ٌّداأ. ُتنضجً  الطعاَم ج

: فعل مضارع مجزوم، و المدة ٌصنعاجزم.  قرف: لملم ٌصنعا معروفاأ: 
ًّ فدً مقدّل رفدع فا دل. ع درْب: جزمه قذف  النوآ، واأللف: ضمٌر متصل مبند

 تشهدا. ٌكرموا. تلوموا. ُتْنضجً.

 وخالصُة عبواِب  المات اإل راب كما ٌلً:

 ُع بالضمة، وٌنصُب بالفتقة، وٌجرُّ بالكسرة.ٌرفاالنو املورَ:  -1

ٍم للطالدِب  ٌِّ زٌٌد رجٌل مؤمٌآ. إآَّ زٌداأ  الٌِم فً األقٌاِء. عشرفُت  لى بقدٍل قد
 زٌٍد. 
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 ٌرفُع بالضمة، وٌنصُب بالفتقة، وٌجرُّ بالكسرة.مج  اا  سِ:  -2

دماء. لٌدَت الكواكدَب تددنو لدً فأنظَمهدا. ُت دذ دٌاطٌُآ النُّجوُم تلمُع فً السَّ ُف الشَّ
 بالشُّهِب.

 ة.فتقبال بالفتقة، وٌجرُّ  بالضمة، وٌنصبُ  ٌرفعُ  امل نً  م  ااٖصر : -3

ُج المعاهُد رالَف الطلبة. زرُت معاهدَد كثٌدرةأ فدً تدونس. تخدّرَج الطلبدُة  ُتخرِّ
 فً معاهَد متنّو ة.

 ة.بالكسر ، وٌجرُّ بالكسرة بالضمة، وٌنصبُ  ٌرفعُ مج  امل  ح ااٖسامل:  -4

َم الددوزٌُر قافظدداِت ال ددررآ. ُطددوبى  البدداُت عقكدداَم التجوٌددد. َكددرَّ تعلَّمددِت الطَّ
 لقافظاِت ال ررآ.  

 ٌرفُع باأللف، وٌنصُب وٌجرُّ بالٌاء.املجٓنْ:  -5

الشَّاهداآ صادقاآ. إآَّ األسدودٌآ همدا التَّمدُر والمداء. رجدَع الوفدُد المفداوُ  
ًْ ُقنٌآ   ِبُخفَّ

 بالٌاء. وٌجرُّ  وٌنصبُ  بالواو، ٌرفعُ  امل:مج  امل ار ااٖس -6

ابتكَر األندلسٌوآ فآَّ الموّشقات. لٌَت األندلسٌٌآ لم ٌتقداربوا. تعلّدَم الغدرُب 
 مآ األندلسٌٌآ.

 بالٌاء. جرُّ توباأللف، بالواو، وتنصُب  رفعُ تاْمسأ اخل سّ:  -7

ْقفِددل. كددلُّ فتدداٍة ٌعمددُل عبوهددا ُمددذٌعاأ فددً َقندداِة الجزٌددرة. تمدددُد عباهددا فددً ُكددّل مَ 
 بأبٌها ُمْعَجبة.

ددد ٌرفدددعُ ااوعـــل املضـــاد  هـــ ٍِ اآلخـــر:  -8 وٌجدددزُم بالفتقدددة،  مة، وٌنصدددبُ بالضَّ

كوآ  .بالسُّ

تَملَّدْر،  ٌَ ٌُنافْر، ولم  ٌَّآح ألنَّه لم  ٌُع ٌَّآ فً الجامعة. لْآ  ٌبدُع فً التَّدرٌِس لو ُ 
ٌُجاِمْل    ولم 

)تظهدر  بالفتقدة ، وٌنصدبُ الم دّدرة الضدمةب ٌرفدعُ ااوعل املضاد  مع ل اآلخـر:   -9

 .وٌجزُم بقذف قرف العلّة،  لى الواو والٌاء، وُت ّدر  لى األلف(

ٌآ. لم عهتِد إلدى  ة. لآ عرضى إال بذاِت الدِّ كاآ ابُآ َقْزٍم ٌد و إلى هللا بالُقجَّ
 َقّل المسألة. 
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 .وتجزُم بقذفِها صبُ تن، وثبوت النوآب رفعُ تاْفعاْ اخل سّ:  -10

  (ں ں ڻ ڻ ڻ)
. )القددْظ: هندداا َفددْرر بددٌآ "َلددْم" الجازمددة، (ٔ)

 و"لَِم" االستفهامٌة(

ٌُْرِهبا األقرار. َلْم ت رئً إال دٌواَآ الَخْنساِءم   القدٌُد والناُر لآ 

 وُت ّدر  المات اإل راب فً األنواع التالٌة: 

 نَد وهو الذي رخُرِّ علٌف الزمة نقو العصا: للعصا  االصه املقصور، -ٔ

 العرب فوائُد جّمة.

وهو الذي رخُرِّ ٌاٌء مكسوٌر ما قبَلها نقو ال اضً،  االصه امليقوص: -ٕ

الم  هل تتصُل  وت ّدر فٌه الضمة والكسرة ف ط: إذا جاَر ال اضً فعلى الَعْدل السَّ
ٌَام  بال اضً لٌفت

سٌارتً، ِبطاقتً، ِمْعطفً: علبُس  االصه املطاف إىل ياء املتكّله حنو: -ٖ

 ِمْعطفً فً الشِّتاء. 

: لآ عسعى إلى )وت ّدر فٌها الضمة والفتقة(، األفعال املعتلة باأللف -ٗ

 المناصب َطمعاأ فٌها. 

نقو: المتواضُع ٌسمو  وت ّدر فٌها الضمة، األفعال املعتلة بالواو والياء -٘

 بخل ِه، وٌرت ً بذوقِه. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
 .ٕالّصف، رٌة ( ٔ)
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 :فوائد وشواٍد 

ًَ لآ ( تظهر الفتقُة  لى الٌأ) ا  ء فً األسماء واألفعال نقو: إآَّ الدَّ
ًَ إال بدٌِنه القّر.  وتظهُر  لى الواو فً الفعل المضارع نقو:  ٌقتف

  لٌا عْآ ترنَو إلى إ زاِز عّمِتا.

( مآ العرب َمْآ ٌعامُل األسماَء الخمسة باأللف رفعاأ ونصباأ وجّراأ، ٕ)
ها، وتسّمى لغة الَ ْصر، فٌ ول: جاء عباها، ورعٌُت عباها، ومررُت بأبا

 قال الّشا ر:

 إآَّ عباهددددددددددددددا وعبددددددددددددددـا عباهددددددددددددددا
 

 (ٔ)قددددددد بلغددددددا فددددددً المجددددددِد غاٌتاهددددددا 
 

 الشَّاهُد فٌه: عباها الثالثة، فلغُة التَّمام عآ ٌ ال: وعبا عبٌها. 

عبا عباها: عباها مضاف إلٌه مجرور بالكسرة الم دّدرة  لدى األلدف  لدى لغدة 
 اف إلٌه.الَ ْصر، وهو مضاف، والهاء مض

 والقْظ عّنه قال: غاٌتاها بإثبات األلف مع عّنها مفعول به للفعل "بلَغ". 

ٌُلدزُم  غاٌتاها: مفعول بده منصدوب بفتقدة م دّدرة  لدى األلدف  لدى لغدة َمدْآ 
 المثنى األلف.

 وتطبيقات أصئلة: 

 :ا ّما ٌلٌه ، ثّم عجبْ اآلٌات الكرٌمة التالٌة اقرعالضُّؤال األّل: 

ٻپ پ پپ ڀ ڀ ڀ ڀٺ ٱ ٻ ٻ ٻ ) -

 .]اإلخالص[(   ٺ ٺ ٺ ٿ

 .[ٕ -ٔ ]الفٌِل:   (ڑ ک ک ک ک گ گ گگ ڳ ڳ ڳ ڳ) -

 .[9ٖٔ ]رل  مراآ:(   ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳) -

لِددْ وردت فً سورة اإلخالص ثالثة عفعال مضار ة مجزومدة هدً:  -ٔ ، ٌُوَلددْ  ،ٌَ
ُكآْ  ٌَ. 

                                                            
، ص ٔألبً النجم العجلً، وُنسب لرؤبة بآ العجاج، استشهد به ابآ   ٌل فً شرقه، جُنسب هذا البٌت ( ٔ)

٘ٔ. 
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 ام ما قرُف الجزم الذي جزَمهام وما  المُة جزم كل، منه

 ما  المُة جزم الفعل: تَر، والفعل: ٌجعْلم  لّل إجابتا. -ٕ

 َتِهُنوا، تقزنوا: فعالآ مضار اآ مآ األفعال الخمسة مجزوماآ.  -ٖ

 ما قرُف الجزم الذي جزَمهمام وما  المُة َجْزِم كّل منهمام

   ع رْب ما تقته خّط:الضُّؤال الثاىٕ: 

 معاصٌر ابَنُه الشَّاَب ف ال: رجلٌ عوصى 

 ، ًَّ ٌّة، و ال ُتجالِسْ ٌا ُبن دٌنمائ ال عهَل الخال ة الذٌآ ٌقتفوَآ بث افِة األفدالم السِّ
ُتدددُه "بالِجدددلِّ"، ُت لِّدددْد  ٌُثبِّ دددْنفُِ  َشدددْعَرُِّ، و ٌَ َمدددْآ ٌقلدددُر رعَسدددُه قالقدددَة  وال َتْ دددفُ َمدددْآ 

نـز"،  ٌْ ٌّة "اإلنترنت". وال ُتَجارِ "المار  ُسفهاَء الشَّبكِة العالم

ْٜف ٢ْ َيٜ ِ ٜ أمَهاَباُب ا  َعا
 

ــِد َخـــــالٜ  -38 َٙ ٜقـــ ــ ٠ّ  ُمٔضـــ ــ ََ َثاٜلَثـــ ـــ  َيِنـــ
 

ـــالٜ     ـــاد٢ْ  َ ـــ ـــر٣  َيُمَضـــ ـــُل   ٜ ِمـــ  َئفِعـــ
 

ّٔ٘  ال ٘:  األفعال  ا العزب

 هو ما دلَّ  لى زمٍآ ماٍ  نقو: فعل ماض٣: -ٔ

ُروا. َرْت، فكَّ را، فكَّ َم، فكَّ ، انتبَه، ت دَّ َر، صّنَف، َردَّ  فكَّ

 هو ما دلَّ  لى طلٍب فً زمآ ُمْست بل نقو: ر:فعل  م -ٕ

ْرَآ. را، فكِّروا، َفكِّ ْر، صنِّْف، انتبْه، ت ّدْم، فكّري، َفكِّ  فكِّ

مآ القاضدر عو المسدت بل فعل مضاد :  -ٖ هو ما دلَّ  لى االسدتمرار فدً الدزَّ

 نقو:

ٌُفكِّرو ، ٌنتبُه، ٌت ّدُم، ُتفكِّرٌآ، ُتفكِّراآ،   آ، ُتفكِّروآ.ٌفّكُر، ٌصّنُف، ٌردُّ

فعة والشَّرف، عي عشرف لكونه  وقوُل الناظم: "مضارع َ ال": العلّو هو الرِّ
 ُمْعَرباأح إذ إآَّ اإل راَب عصٌل والبناَء فرٌع، واألصُل عشرُف مآ الَفْرع 

٢ِ ٜ َبــــَدا    -39 ْٜٔخــــ  ٜفامٜلأ ــــَ  َمٞوُ ــــًُح ا
 

  ٓ ٢َ  اِدَتـَد ُِ ٢  ٜاَدٓ  ااَرِع ِْٜمُر ٔباجٜل  َيا
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ــِدد٢ىٔ    -40 ــَ َهــ ــٔ ُ ٔفــ ــاد٢ُ  اا٤ــ ــٖو امٝلَضــ  ُثــ
 

َِد٢ىٔ     ـــُ  ٜفـــــا ٌِــ ِٜ ـََيإٔـــــٔد  َ  ـــَدٓ    إ٢ِ ــ
 

41-    َُ ٍَـــــــــٖر ٌُ  َيُ ٞ ُ ــــــــُو ااٖرٞفــــــــُ   إ٢َ ا  
 

ـ٢ ٣ ٜاَ ِسَعـــــدُ      ــَا  ٔمـــــِ   َ أهـــــٕي َيجـــ
 

ٌُّزِّ:  لكّل واقٍد مآ هذِّ األفعال الثالثة عقكاٌم تم

 املا َ يف   ًأاو مجٍٔعها:  ٌُِرنْ    ا  ااوعل املا َ: -ٔ

داكنة نقدو:  -ع  لى الفتح إذا لم ٌتصْل بده شدًء، عو اتصدلْت بده تداُء التأنٌدل السَّ
 رَجَع، رَجَعْت.

ٌُْبنى  لى الفتح الم ّدر إذا كاآ رخُرِّ علفاأ نقو:   .ىمَ قَ  دنا، ،سعى ،د او

اع. قَمددى د ددا إلددى َ صددبٌٍة َبغٌضددة. سددعى إلددى طلددِب الفِْ ددِه.  َدنددا مددآ الِمددْذٌ
 وطَنه ببندقٌِته.

  لى الضّم إذا اتصلْت به واو الجما ة نقو: رجُعوا، عقسُنوا، خالفُوا. -ب

رجُعددوا إلددى عوطددانهم فددرقٌآ. عقسددُنوا العمددَل فددً استصددالد األراضددً. 
 خالفُوا الِبَدَع والمنكرات.

ددكوآ إذا اتصددَل بدده ضددمٌُر رفددٍع متقددّرا نقددو: رجْعددُت، رجْعنددا،  -ج  لددى السُّ
 َآ، َرَجْعِت.رجعْ 

 َرَجْعُت لنفسً فاّتَهْمُت َقَصداتً
 

 ونادٌددُت قددومً فاْقَتَسددْبُت قٌدداتً 
 

ٌُِرنْ اْمر يف   ًأاو مجٍٔعها: -2     ا  فعل اْمر: 

ددكوآ إذا كداآ صددقٌَح اآلخدر عو اتصددَلْت بده نددوُآ النسدوة: ارِجددْع،  -ع  لدى السُّ
 قاِوْل، قاِوْلَآ. 

ٌُّها المغترب. قاِولْ   الفِراَر مآ الَعْدوى. قاِوْلَآ إسعاَف المصابٌآ. ارجْع ع

  لى قذف قرف العلِّة إذا كاآ معتَل اآلخر نقو: ادُع، اخَ ، ارم.  -ب

ددا ٌددا ُمددؤمآ. ارم ِالُكددرَة  . اخددَ  ربَّ ًّ ادُع إلددى النَّظافددة فددً شددعاِرا االنتخدداب
ٌّداأ.  ج

دددوآ إذا كددداآ مضدددارُ ُه مدددآ األفعدددال الخمسدددة: ارج -ج عدددا،  لدددى قدددذف النُّ

 (ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ) ارجعوا، ارجعً.
(ٔ). 

                                                            
 .8ٕ، رٌة الفجر (ٔ)
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،   -د       لددى الفددتح إذا اتصددلْت بدده نددوُآ التوكٌددد الثَّ ٌلددُة عو الخفٌفددُة نقددو: قدداِوَلآَّ
 قاِوَلْآ.

 قاِوَلآَّ ٌا ُ بٌدةُ، قاِوَلْآ ٌا ُ بٌدةُ.

 وقوُل النَّاظم: ارتدى، عراد عنَّه ُمّتصٌف بالَجْزم كالّرداء لالبِسِه. 

ٍُٓر آخُرُى باحلراات .: ملضاد وعل ا   ا  اا -3  ااوعل املضاد  ُمِعرب ر ُ ٌ  

 المة الفعل المضدارع عآ ٌكدوَآ فدً عولِده قدرٌف زائدٌد مدآ قدروف "نأٌدت"  -
 نقو: 

 نسمُع النِّداَء، عسمُع النِّداَء، ٌسمُع الّنداَء، تسمُع النداَء.      

ٌُْسَبْر بناصٍب عو - فُع إذا لم   جازٍم نقو: تسعُد، عضُع، ٌناُل.  قكُم المضارع الرَّ

الة الكهربائٌة. ٌنداُل ُقدبَّ زمالِئدهح   تسعُد الطفلُة بالهدٌة. عضُع ثٌابً فً الغسَّ
 ألّنه متواِضٌع.

 :فوائد ولطائف 

ٌُْجَزُم به ُمضاِرُ ُه. - ٌُْبنى  لى ما   فعل األمر 

ًٌّ  نَد البصرٌٌآ، ومجزوٌم  نَد الكوفٌٌآ. -  فعل األمر مبن

ٌُرِضددْعَآ،  نددوآُ  هبدد اتصددلتْ  إذابنددى المضددارع  لددى الّسددكوآ ٌ - النسددوة نقددو: 
ْبآَ   .ٌُؤدِّ

فددة نقددو: ٌة عو الخفلددالتوكٌددد الث ٌ بدده نددوآُ  اتصددلتْ  إذاٌبنددى  لددى الفددتح و -
 ،  .ألكوَنآْ ألسمَعآَّ

 :اخلالصة

ٌّة ثالثة: ماٍ ،  األفعالُ   .مضارعوعمر، وفً العرب

ٓ بيٙ  ا  -1  َا:ع ٔمج لُأ ْاالفعل املاعٕ: 

: اسدددت اَم، التأنٌدددل بددده تددداءُ  بددده شدددًء، عو اتصدددلتْ  ٌتصدددلْ  لدددم لدددى الفدددتح إذا  -
 است اَمْت.

 : است اُموا.به واو الجما ة اتصلتْ  لى الضّم إذا  -

كوآ  -  م.َنِدْمتُ . َنِدْمتِ . َنِدْمتَ : َنِدْمُت. رفع متقّرا به ضمٌرُ  اتصلَ  إذا لى السُّ

0-  ٓ  َا:ع ٔلُ مجبيٙ ا أ ْافعل األمز: 
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كوآ  -  : ابتسْم. اقرْعَآ.سوةالنّ  به نوآُ  تْ اآلخر عو اتصلَ  كاآ صقٌحَ  إذا لى السُّ

ْآ عساَء إلٌا.اآلخر إذا كاآ معتلَ  العلة لى قذف قرف  -  : ا ُف  مَّ

: اْبَقثددا، اْبَقُثددوا، مددآ األفعددال الخمسددة هُ كدداآ مضددار ُ  إذا لددى قددذف النددوآ  -
 اْبَقِثً.

. عَْصلَِقْآ.التوكٌد الث ٌلة عو الخفٌفة به نوآُ  تصلتْ ا لى الفتح إذا  -  : عْصلَِقآَّ

ٓ ْض الزَّف  املضارع    ه  -4  : ٓأكل  ب ص اًل، ّٓعاىق  الّياظ!أّ  اسو ق بياصٍبب إذا مل 

 

 وتطبيقات: أصئلة 

 عّنا ٓغُٔ: ال الٕ،  ّه أ ْب اليصَّ اقزأ

ًَ عآَّ َرُجلددٌآ عقم ددٌآ اصددطقَبا فددً طرٌددٍر، ف دداَل كددلٌّ منهمددا لصدداقِبه:  ُقِكدد
رٌَر ُت طُع بالقدٌل.   تعاَل نتمآَّ  لى هللِاح فإآَّ الطَّ

ف دداَل عقددُدهما: عنددا عتمنددى قطددائَع غددنٍم عنتفددُع بلبِنهددا ولقِمهددا وصددوفِها. وقدداَل 
 اآلخُر: عنا عتمنى قطائَع ذئاٍب عرسلُها  لى غنِما قتى ال تترَا منها شٌئاأ  

َقا، عهذا مآ  ٌْ دقبةم فتصداٌقا وتخاصدما، ثدمَّ تراضدٌا  لدى قال: َو قّر الصُّ
ما عوَل َمْآ ٌطلُع  لٌهما.  ٌُقكِّ  عْآ 

دٌُخ  ثّم طلدَع شدٌٌخ بقمداٍر  لٌدِه ِزقَّداِآ مدآ َ َسدٍل، فقدّدثاِّ بقددٌِثهما. فأخدَذ الشَّ
الّزقٌآ وفتَقهما قتى ساَل العسدُل  لدى التدراِب، وقدال: َصدبَّ هللاُ دمدً مثدَل هدذا 

 تكونا عقم ٌآ  العسِل إْآ لم

ومددا مفددرُد كددّل مددآ الكلمتددٌآم )ارجددع إلددى  مددا معنددى: َقطددائع، زّقدداآم -ٔ
 المعجم(

 هل فِْعُل الشٌَّخ ٌدلُّ  لى   له، عم ٌدلُّ  لى ُقْم ِهم  فّسر إجابتا. -ٕ

 استخرْج مآ النّص األفعال الماضٌة جمٌعها. ) ددها ستَة  شَر فعالأ(. -ٖ

 د هو: تعاَل. فما الّدلٌل  لى عّنه فعل عمرمورد فً النّص فعل عمر واق -ٗ

 األفعال المضار ة الواردة فً النّص تسعة:  -٘

مدا  .لدعُ طْ ٌَ  ،هاعرسدلُ  ،عنتفدعُ  ،عتمندى ،ُت طدعُ : مرفو دة هدً لافعدخمسدة ع منها
 الماُت رفِعهام
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. ما الجازم لهما، وما  المُة جزم تكونا ،نتمآَّ ومنها فعالآ مجزوماآ هما: 
 كّل منهمام

مدا، تتدراَ ومنها فعالآ منصوباآ هما:  . مدا الناصدُب لهمدا، ومدا  المدُة ٌُقكِّ
 نصب كّل منهمام

اأ  لى الّضم.  -ٙ ٌّ " ماضٌاأ مبن  اجعل الفعَل " َصبَّ

 الجواب: القم ى َصبُّوا العسَل.     

" فعالأ مضار اأ فً جملٍة مفٌدة بقٌل ٌكوآ:   اجعل الفعل "َصبَّ

ج. مجزومددددددداأ بقددددددددذف    .ب. منصوباأ    ع. مرفو اأ.
 النوآ.
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ًَأهٔي امٝلَضاد٢ ٢  َباُب َ 
 

42-   َِ ــ َِ َيٜاــــ ــِ  إ٢َ  َِ َيٜاــــ ِٜ ــ ـــُرُو ٔبــــ  َيَ ِصــــ
 

    َِ ــَ ٌَــــا ٝ خــ  َٔ َِ اٜل ٢ اجٝل ــــًُ  َياٜل ٢ ٜاـــ
 

ــا   -43 ًَاُب ٔبااٜوـــ ـــ ــْ َياجٜلـــ ــَ اٜ  َ ٖ ـــ  ٜاـــ
 

ٜٛٞوا   ـــ ـــَ  اال٥ــ ـ٢ٞقــ ـــٖو ٜ ِي ُد ًَاي٢ ُثــ ـــ  َيااــ
 

 ارع بعشرة نواصب هً:ٌُْنَصب الفعُل المض

 عْآ: قرف مصدرّي ونصب نقو:  -ٔ

ٌّة. .(ٔ) (ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ )            ودان  عُقبُّ عْآ عقرعَ الّرواٌَة السُّ

 َلْآ: قرف َنفً وَنْصب واست بال:  -ٕ

 . لْآ عدفَع رشوةأ ألقٍد مآ "الَجمارا".(ٕ)  (ڇ ڇ ڇ ڇ)            

 بثالثة شروط: إذْآ: قرف جواب وجزاء وَنْصب، وتعمل -ٖ

عْآ ت َع إذْآ فً صددر جملدة الجدواب، وعآ ٌددّل المضدارُع  لدى االسدت بال، 
 . )غٌُر ال سم عو النداء عو ال النافٌة للجنس(وعآ ال ٌفصَل بٌنها وبٌآ المضارع فاصٌل 

ت ددوُل: "إذْآ عُكرَمددا" جوابدداأ لَِمددْآ قددال: سددأزوُرا فددً قرٌِتددا/إذْآ ال ٌخٌددَب 
ٌُا.   سع

 مصدرّي ونصب: كً: قرف  -ٗ

 (وئ ۇئ ۇئ)                     
َد َقْجَز الّسفر. .(ٖ)  عسرَع ُصهٌٌب لكً ٌؤكِّ

وهددذِّ النواصددب األربعددة )عْآ، لددْآ، كددً، إذْآ( تنصددُب المضددارع بنفسددها 
 مباشرة.

 الم التعلٌل )التً سّماها الم كً(:  -٘

 وتنصُب بأْآ مضمرة جوازاأ نقو: ُتْب لٌغفَر هللاُ لا.

                                                            
 .ٌٖٔوسف، رٌة  (ٔ)

 .9ٔطه، رٌة  (ٕ)

 .ٖٔال صص، رٌة  (ٖ)
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ا ا  ألدواُت التً تنصُب بأآ مضمرة وجوباأ فهً:عمَّ

 الم الُجُقود: ومعنى الجقود النفً: -ٙ

  وهً كّل الم مسبوقة بكاآ المنفٌة بصٌغة الماضً عو المضارع، نقو:    

 (ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ)        

 . (ٕ)  (ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴) .(ٔ)

 وقوُل الناظم: ٌا عَُخً. عَُخً: تصغٌر عخ.    

 الغاٌَة والتعلٌل نقو:  قّتى: قرف ٌفٌدُ  -3

 (ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ)         
ٌّداأ قّتى تفهَم.  .(ٖ)  اسمْع القواَر ج

 تفهَم: فعل مضارع منصوب بأْآ مضمرة بعد قتى.     

ٌّة: وٌشترط لعملِها عْآ ت َع فً جواب نفً نقو:  -8 بب  فاء السَّ

لددب ثمان .(ٗ)   (ھ ھ ھ ے )           ٌددُة وعآ ت ددَع فددً جددواب طلددب، والطَّ

 عشٌاء: 

 األمر: ذاكْر فتنجَح.  -     

ٌّة.          تنجَح: فعل مضارع منصوب بأْآ مضمرة بعد فاء السبب

 الدُّ اء: ربِّ ال تؤاخذنً فأْهلَِا.  -    

 النَّهً: ال تشرِب الخمَر فتخسَر صّقَتا.  -

 االستفهام: هل ت ّدُر شٌَخا فٌكرَمام  -

لب برفر ول - ًَ با. الَعْر  )وهو الطَّ  ٌآ(: عال تزوُرنا فنقتف

لب مع قدّل وإلقداد(: هدالّ عنجدزَت المعدامالِت فٌشدكَرا  - التَّقضٌ  )الطَّ
 المدٌُر. 

                                                            
 .ٖٖاألنفال، رٌة  (ٔ)

 .8ٙٔالنساء، رٌة  (ٕ)

 .99القجر، رٌة  (ٖ)

 .ٖٙفاطر، رٌة  (ٗ)
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ۅ ۅ ۉ ۉ ې ): (المستقٌل وما فٌه ُ ْسرطلب التَّمنً ) -

 .(ٔ) (ې

ٌَشفٌنً فأزوَرا.(األمر الممكآ ال رٌبطلب الّرجاء: ) -  : لعلَّ هللَا 

ٌّة، قدددال ابدددُآ واو المعٌددة )التدددً ت -9 دددبب فٌدددُد معندددى "مدددع"(: تعمددُل كفددداء السَّ
 :(ٕ)مالا

 والددواُو كالفددا إْآ ُتفِددْد مفهددوَم َمددعْ 
 

 كال َتُكدْآ َجْلدداأ وتظهدَر الَجدَزعْ  
 

لٌددَت لددً مدداالأ وعقددجَّ بدده. ال تنددَه  ددآ ُخلددٍر  عهلددَا.وتؤاخددذنً  ال بِّ رَ  ت ددول:
ًَ مثَله.  وتأت

قاورآَّ الخصَم عو ٌسكَت )عي إال عْآ عو )التً بمعنى إال، عو إلى(: ألُ  -ٓٔ
 ٌسكت(.

فعل مضارع منصوب بدأْآ مضدمرة بعدد عو، والفا دل ضدمٌر  ٌسكَت:      
 مستتر ت دٌرِّ هو.

وقوُل الناظم: ُرِزْقَت اللُّْطَفا: ٌد و لا بدأْآ ٌرزَقدا هللا اللُّْطدف، وهدو الّرفدر 
قٌر.  واألدب الرَّ

 :فوائد وشواٍد 

 هم بقدددددددددددددربٍ إذْآ وهللِا ندددددددددددددرمٌَ ( ٔ)
 

 (ٖ)مآ قبدِل المشدٌبِ  فلَ الطِّ  ُتشٌبُ  
 

ددا رُ  ٌهددّددُ   المعتممى ددٌبَ بددالقرب الّشدددٌدة التددً تُ  ُِّع ددداءَ  الشَّ فددً رعس  شددعُل الشَّ
 الطفل.

مماهدُ  ٌَهم"  إذآْ "  فيممه والصَّ " نرمددًالمضددارع " الفعددلَ  نصددبَ  قٌددلُ وهللِا نددرم
 إذآ والفعل. بٌآ" وهللاِ مع وجود الَ َسم " بإذآ،

 لُددددددْبُس  بدددددداَءٍة وت ددددددرَّ  ٌنددددددً( وٕ)
 

ددفوفِ   ًَّ مددآ لُددْبِس الشُّ        (ٗ)عقددبُّ إلدد
 

                                                            
 .3ٖالنساء، رٌة  (ٔ)

 .ٗٔٔنظر: متآ علفٌة ابآ مالا، ص ا (ٕ)

 .8٘، واستشهَد به ابُآ هشام فً قطر الندى ص ٌُنسب هذا البٌت إلى قساآ بآ ثابت  (ٖ)

 (.ٗٙ( وابآ هشام فً قطر الندى )ص ٕٙٙ/ٕ(، وابآ   ٌل )ج ٕٙٗ/ٔالبٌت مآ شواهد سٌبوٌه )ج (ٗ)
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: إّننددً عفّضددُل ارتددداَء ت ددول مٌسددوُآ بنددُت َبْقدددل َزْوج معاوٌددة   المعتممى
قٌ ددة النَّا مددة فددً  العبدداءِة الخشددنة مددع الهندداءِة  نددَد عهلددً  لددى ارتددداء الثٌدداب الرَّ

 القاضرة  نَد معاوٌة 

مماهد " بددأْآ مضددمرة   فيممه والصَّ " قٌددل نصددَب الفعددَل المضددارع "ت ددرَّ "وت ددرَّ
ٌّة.  جوازاأ بعد واو المع

 وعْآ ت رَّ  ٌنً. والتقدير 

ددددددددألستسددددددددهلَ ( ٖ) َب عو عُدرَا عْ آَّ الصَّ
 ىَنددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددالمُ 

 

 (ٔ)فما ان دادِت اآلمداُل إالّ لصدابرِ  
 

فالمجدُد ٌ ول الشا ُر: إّننً سأتقّمل الّشدائَد إلى عْآ عبلَغ مدا عتمندى،   المعتى
ْسلُُس إال للصابر. ٌَ  ال 

اهد "عو عدرَا"قٌل نصَب الفعَل المضارع "عدرَا" بأآ مضمرة   فيه والصَّ
 وجوباأ بعد عو.

 ى.نَ عدرَا المُ  إلى عآْ  والتقدير 

 : اخلالصة

 ٌُْنَصُب الفعُل المضارع بعشرة نواصب هً:

 عآ: عُقبُّ عْآ عكتَب الخاطرة كما ٌكتبها "عقمد عمٌآ". -ٔ

 لآ: لْآ عقسَو  لى طلبتً فً الجامعة. -ٕ

 إذآ: ت وُل: "إذْآ عُكرَما" جواباأ لمآ قال: سأزوُرا فً قرٌِتا.  -ٖ

ٌُن َذ الجرقى. -ٗ  كً: عسرَع الُمْسِعُف لكً 

 الم التعلٌل: تكلّْم لٌنتفَع بعلِما الناس. -٘

 . (ٕ)(ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴)الم الُجقود:  -ٙ

 ٌةأ قّتى ُتْؤَجَر. قّتى: اجعْل لوالدٌا َصدقةأ جار -3

ٌّة:  -8 بب  . (ٖ) (ھ ھ ھ ے   )فاء السَّ

                                                            
 (.8ٙالندى )ص ( وابآ هشام فً قطر ٕٙ٘/ ٕالبٌت مآ شواهد ابآ   ٌل )ج  (ٔ)

 .8ٙٔالنساء، رٌة  (ٕ)

 .ٖٙفاطر، رٌة  (ٖ)
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  َا.لِ هْ عَ وتؤاخذنً  ال بِّ رَ واو المعٌة )التً تفٌد معنى "مع"(:  -9

ْنَسِقَب. -ٓٔ ٌَ  عو )التً بمعنى إال، عو إلى(: ألُقاِوَمآَّ العدوَّ عو 

 

 وتطبيقات: أصئلة 

٘   اقزأ  :آغَٔ عّنا ،  ّه أ ْب٘ال الٔاآلٓات  ال زمي

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ) -

 .[3ٕرٌة  ]النساء:   (ڀ ڀ

.[9ٔرٌة  ]طه:   (چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ) -

 .[ٖٗٔالب رة: رٌة ](  ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ) -

.[9ٕرٌة  ]رل  مراآ: (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ) -

 .[ٖٔٔرٌة  ]هود:   (ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ) -

ُم ددّدرة، مفعددوالأ بدده منصددوباأ فددا الأ مرفو دداأ بضددّمة  اآلٓــات:اصــ دزْ  مــً   -ٔ

   بالكسرة.

  :اآلٓات ا يا عغز فعاًلاألفعال املضارع٘ الْاردٗ ا  -ٕ

هامرفعِ  . ما  الماتُ ُتقّبوآ، ٌّتبعوآ، ٌرٌدُ هً:  مرفو ةعفعال  ثالثة منها

مدا قدرُف الجدزم الدذي جزمدهم  ال "تركندوا".: هدومجزوم واقد فعل  ومنها
 مهجزم وما  المةُ 

ددى، نبددردَ  َلددآْ ، تمٌلددوا عآْ ، ٌتددوبَ  عآْ : ًهددبة منصددو ُة عفعددالثمانٌدد ومنهددا  قتَّ
كم، تنف وا قّتى، تنالوا لآْ ، لتكونوا، ٌرجعَ     . فتمسَّ

 ب كّل منهامصْ نَ  وما  المةُ  ،لكّل فعل منها ما الناصبُ 

  أعزْب ما حت ُ خّط: -ٖ

لفاز.  وتشاهدَ ال تأكْل  -  التِّ

 بَة األولى.المرت عو عنالَ ألسهَرآَّ اللٌالً  -

 عطفاَل فلسطٌآ مآ َقنابِل الفُْسفوِر األبٌ .  كً عُخلِّصَ عفّكُر  -
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ـ٢ ٢ امٝلَضاد٢ ٢ ًَا  َباُب َج
 

َُِما  -44 ـــ ََِت اجٜلــــــــــ ُُِمُو إ٢َ ا ٜ َد ـــ  َيَجــــــــــ
 

ـــِو َيٜآ ــــــــَا َيٜ اـــــــــَِو ٜ ٜآ ــــــــَا                ٔبٜلـــــــ
 

ــٖو  ال  -45 ٔٔ  ُثـــــ ــٗدَ ا ـــر٢ َيااـــــ ِْٜمـــــ  َياٜل ٢ ا
 

ــَ  ــالٜ   ٔف َْٜم ـــَ  ا ٔٔ  ٔ ٞل ـــا ٢َ َيااٗدَ  ــ  ااٖنِه
 

 الجوازُم التً تجزُم الفعَل المضارع ِقْسماآ:

 ٌجزم فعالأ مضار اأ واقداأ، وعدواتُه عربع هً: الكسه األول:

ْورة.  َلِه: -ٔ ِِّ. َلْم ٌستفْد شٌئاأ مآ الدَّ ْعَتِذْر  آ تأُخرِّ ٌَ  قرف َنفً وَجْزم وَقْلب: َلْم 

علدم عسدا ْدا  .(ٔ)  (ۀ ہ ہ ہ)همزة  لى َلْم فتصبح عَلدْم: وقد ُتزاد ال

 فً تق ٌِر المخطوطةم

دداج إلددى  مّلااا: -ٕ قددرف نفددً وجددزم وقلددب واسددتغرار: وصددَل موكددُب القجَّ

 القدوِد ولّما ٌدخلُوا. 

ولدة  ا عُرشِّْح كتاَبدا لنٌدل جدائزة الدَّ وقد ُتزاد الهمزةُ  لى لماّ فتصبح علماّ: علمَّ
ٌّةم  الت دٌر

 (ڳ ڳ ڳ): )وٌكددوآ مددآ األ لددى إلددى األدنددى(تفٌددد األمددر  الو األماار: -ٖ

 لُِتوقِّْع إجازتً. .(ٖ) (ٹ ٹ ڤ ڤ) :)وٌكوآ مآ األدنى إلى األ لى(وتفٌد الدُّ اء 

)ٌكدوآ مدآ األ لدى تفٌد النَّهً، وهو طلدُب الكدّف  دآ عمدر مدا:  ال الياٍية: -ٗ

 .(ٗ)(ژ ژ ڑ ڑ):إلى األدنى(

                                                            
 .ٔالشرد، رٌة  (ٔ)

 .ٗٓٔرل  مراآ، رٌة  (ٕ)

 .33الزخرف، رٌة  (ٖ)

 .ٕٖاإلسراء، رٌة  (ٗ)
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 .(ٔ)(ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ):)وٌكوآ مآ األدنى إلى األ لى(ء وتفٌد الدُّ ا

ــا  -46 ـــِ  َيٜ ٖ ـــــــْ َمِهَ ـــــ ـــا َيَمـــــ َِ َيَمـــــ  َيإ٢
 

ََ ٜ ٌـــــــَِ  إ٢ِ مـــــــَا   ـــا ٌٖـــــ ـــْ ٜ    َُ َمَ ـــــ
 

ــٖو  إ٢َ ا  -47 ـــَ ا ُثـــــــ ٍِٜوـــــــ ـــَ ا َيٜا ٍُِجـــــــ  َيَ 
 

َِٞخَ ا  َِد٢ امٜل  ٔفَ ااٚشِعر٢ اٜل  ٔفَ ااٖنِجر٢  ٜفا
 

 زُم فعلٌآ مضار ٌآ فً عسلوب الشَّرط الجازم: ٌج الكسه الثاىي:

 األّول فعل الشَّرط، والثانً جواب الشَّرط. 

 وأدواته ثالَث عشسَة أداًة كّلها أمساء ها عدا "إن" و"إذها" فهوا حسفان:

ٔ- ٌِ ددرط، وال مقددلَّ لدده مددآ اإل ددراب:  :ِإ قددرف ٌدددلُّ  لددى ربددط الجددواب بالشَّ

 ِظ ال ررَآ َتْسَلْم مآ الَخَرف.إْآ تقف .(ٕ) (ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ)

(ٖ) (ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ)تدددلُّ  لددى غٌددر العاقددل: :َمااا -ٕ
. مددا 

 َتْغِرْس مآ فاكهٍة ٌأكْل منها  ٌالُا. ما ُتبطْآ مآ دسائس تكشْفُه األٌام.

ٖ- ًِ  .(ٗ)  (ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ)تدددلُّ  لددى العاقددل:  :َماا

ِعْ  كئٌباأ. َمْآ  ريّ هْ للوسواس ال َ  ستسلمْ ٌ آْ مَ  ٌِّع الفُرصة.ٌَ ٌُض ٌترّدْد 

 عنَّى تدُع هللَا تجْدُِّ سمٌعاأ. عنَّى َتُكْآ َسبِِّح هللا.اآ: مكال  لى تدلّ  :َأىَّى -ٗ

ََِنااا -٘ ْظَهددْر  لددى صددفقِة  :َم ٌَ ٌُخددِف القسددوُد  تدددّل  لددى غٌددر العاقددل: مهمددا 

 وجِهه.

تكددوآ قسددب مددا تضدداُف إلٌدده: للعاقددل، ولغٌددر العاقددل، ولظددرف  :أّي -ٙ

                                                            
 .8رل  مراآ، رٌة  (ٔ)

 . ٘ٙرٌة  ،ألنفالا (ٕ)

 .93ٔالب رة، رٌة  (ٖ)

 .3الزلزلة، رٌة  (ٗ)
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ماآ: عيُّ طالبدٍة تجتهدْد َتفُدْز بالمكافدأة. عيَّ ٌدوٍم تخدرْج للرقلدة عخدرْج المكاآ ، والزَّ
مَعا. عيَّ كتاٍب ت رْع تستفْد منه. 

ماآ: متى ُتقسْآ إلى جارا تنْل رضدا ربِّدا. متدى  :َمَتى -3 تدّل  لى الزَّ

ٌّة.عضِع الِعمامَة تعرفونً. متى َتزْر متقَف التُّرال ُتْعَجْب بالقضارة اإلسال  م

8- ٌَ دداَآ ٌطلددِع الفجددُر ٌخددرِج  :َأيَّااا ٌَّ ْم. ع ٌُكددرَّ دداَآ ٌسددافِر العددالُِم  ٌَّ مدداآ: ع تدددّل  لددى الزَّ

ا ً.  الرَّ

9- ًَ عٌَآ ٌكثِر التعلٌُم ٌت دّدِم المجتمدع. عٌنمدا تسدَع تجدْد : المكاآ  لى تدلّ  :َأِي

 .(ٔ) (ۈ ٴۇ ۋ ۋ)رزقاأ. 

ددرط إذمااا: -ٓٔ ، وال مقددلَّ لدده مددآ قددرف ٌدددلُّ  لددى ربددط الجددواب بالشَّ

ٌّة.  اإل راب: إذما تأِت خٌمَة البدويِّ ُتلِف ال هوَة العرب

ْب با. اآ: مكال  لى تدلّ  حيثنا: -ٔٔ ٌُرقَّ  قٌثما تنـزْل بلداأ 

ْر لدددددددددا  قٌثمدددددددددا تسدددددددددت ْم ٌ ددددددددددِّ
 

 (ٕ)هللاُ نجاقدداأ فددً غددابر األزمدداآ 
 

. كٌفمدا تعامدِل كٌفما تكِآ األّمُة ٌكْآ قّكاُمها: قالال  لى تدلّ  كيفنا: -ٕٔ

 الناَس ٌعاملوا. كٌفما تنظْر إلى صاقِبَا ٌنظْر إلٌا.

 ال تجزُم إال فً الشِّعر للضرورة: قال الشَّا ُر:  إذا: -ٖٔ

دددا بدددالغنى      اسدددتغِآ مدددا عغنددداا ربُّ
 

دلِ     (ٖ)وإذا ُتصْبَا َخصاصٌة فتجمَّ
 

 منها األقكام.وقوُل النَّاظم: فادِر المأخذا: عي ا رف المواضَع التً ُتؤخُذ 

 وشواٍد فوائد: 

 ( إذا وقَع جواُب الشَّرط جملةأ فٌجُب عآ ٌ ترَآ بالفاء:ٔ)

 وقد ُجِمَعت المواضُع الواجُب اقترانها بالفاء فً هذا البٌت:

دددددددددددٌة وبجامدددددددددددـدٍ  ٌّ ٌٌّة طلب  اسدددددددددددم
 

 وِبَمدددددا وَقدددددْد وِبَلدددددْآ وبدددددالتَّنفٌسِ  
 

                                                            
 .38النساء، رٌة  (ٔ)

 (.9ٕ(،  وابآ هشام فً قطر الندى )ص 3ٕٗ/ٕد ابآ   ٌل )البٌت مآ شواه (ٕ)

 (. وٌروى " فتقّمل" بالقاء.9ٙ/ٔ(، )9ٖ/ٔالبٌت مآ شواهد ابآ هشام فً مغنً اللبٌب ) (ٖ)
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 َت  فٌٌف.إْآ ُتْعِرْ   آ الفاقشِة فأن الجملة االسمية  -ع

 وهً ما دّل  لى طلب مثل األمر والنهً واالستفهام: الجملة الطلبّية  -ب

 جدداءاَ  إآْ إْآ جدداءا ضددٌٌف فأكرْمددُه. إْآ جدداءَا مغتدداٌب فددال ُتجالِْسددُه.        
قُُهمف كّذابٌ    هْل ُتصدِّ

 عي الفعل الذي ال ٌتصّرف وهو: لٌس، و سى، وِنْعَم، وبئَس. الجامد  -ج

 ْل قارساأ فلٌس بعٌب. إْآ تقمْل كتاباأ فنعَم الرفٌر.إْآ تعم     

 إْآ تتبّرْع بدٌناٍر فما عنَت ِبَملُوم. ما  -د

ْعَتِمْل فً خاطِرا ف د ٌظهُر  لى لسانا. قد هـ  ٌَ  ما 

ٌُا. َلْن  -و  إْآ تسَع إلى إصالد المتخاصمٌآ فلْآ ٌخٌَب َسْع

ْصدُدْر فسدوف وهو السٌآ، وسدوف: إْآ تجاهدْد فسدتؤجرُ  التتفيس  -ز ٌَ . إْآ 
 ٌُرفَُّع.

دددِا قددداتلً( ٕ) ِا مّندددً عآَّ ُقبَّ ددِا مهمددا تددأمري ال لددَب ٌفعددلِ     عغدددرَّ  (ٔ)وعنَّ
 

ٌ ول امرؤ ال ٌس لصاقبِته فاطمة: هل قمَلدِا شدّدةُ قّبدً لدا  لدى   المعتى
هذا الّدالل، وعْآ تفعلً معً فعَل َمْآ لم ٌعرْف ق ٌ َة الُقّب، وعآَّ قلبدً سدٌطٌُعِا 

 فً كّل شًءم

مماهد  جددزَم بددـ"مهما" فعلددٌآ قٌددل" مهمددا تددأمري ال لددَب ٌفعددلِ "  فيممه والصَّ
وهدو فعدل الشدرط مجدزوم بقدذف الندوآح ألّنده مدآ  أولهمما  تمأمر   ٌآمضار 

ا  وثاتيهما األفعال الخمسة.  دكوآ، وُقدرِّ ٌفعِل وهو جدواب الّشدرط مجدزوم بالسُّ
وي.  بالكسرة مآ عجل الرَّ

ناٌدداعنددا ابددُآ َجددال ( ٖ)  وطددالُّع الثَّ
 

 (ٕ)متددى عضددِع الِعمامددَة تعرفددونً 
 

ددا ُر نفَسددُه بأّندده واضددٌح ظدداهر ال ٌخدداف، وعّندده ٌختددرُر   المعتممى ٌصددُف الشَّ
ددعبة فددً الجبددل، كناٌددة  ددآ قٌامدده بعظددائم األمددور، وعّندده إذا وضددَع  ددرَر الصَّ الطُّ

 ِ مامَة القرب  لى رعسه فسوف ٌعرفونه.

 ف بهذا البٌت فً افتتاد ُخطبِتِه المشهورة.وقد تمّثل القّجاُج بآ ٌوس

مماهد  جددزَم بددـ"متى" فعلددٌآ قٌددل" متددى عضددِع الِعمامددَة تعرفددونً"  فيممه والصَّ
ا بالكسدرة لاللت داء مضار  ٌآ: عضع: وهو فعل الشَّرط مجزوم بالّسدكوآ، وُقدرِّ

                                                            
 .88البٌت مآ شواهد ابآ هشام فً قطر الندى، ص  (ٔ)

 .89البٌت مآ شواهد ابآ هشام فً قطر الندى، ص  (ٕ)
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الّساكنٌآ. وتعرفونً: وهو جواب الّشرط مجزوم بقذف النوآح ألّنه مآ األفعال 
 سة. والنوآ المذكورة للوقاٌة.الخم

 ْم مآ الَخَرف:لَ سْ تَ  تقفِظ ال ررآَ  إآْ   إعراب( ٗ)

 شرط جازم.  قرف إآْ 

ددكوآ، جزِمدد فعددل مضددارع مجددزوم و المددةُ   تقفددظ اللتقمماأل  كَ رِّ )وُحممه السُّ

اكتين  رط، والفا ل ضمٌر مستتر ت دٌرِّ عنت. وهو فعل الشَّ  (السَّ

 مفعول به.  ال ررآ

دكوآ، وهدو جدواب الشَّدرط، مضار فعل  تسلمْ  ع مجزوم و المة جزمه السُّ
 مِمَآ الخَرفِ إ راب:  ماعنت.  ت دٌرِّوالفا ل ضمٌر مستتر 

 .[3رٌة  ]الزلزلة:   (ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ) إعراب( ٘)

ٌّة.   الفاء تفرٌع

ًّ  لى السُّ  جازممْآ: اسم شرط   كوآ فً مقّل رفع مبتدع. مبن

دكوآ، ٌعمْل: فعل مضدارع مجدزوم و المدة جزمده  د وهدوالسُّ رط، فعدل الشَّ
 مستتر ت دٌرِّ هو.   ضمٌروالفا ل 

 خٌراأ: تمٌٌز منصوب عو بدل مآ مث ال. 

َرُِّ  ٌراِّ،عصله  ،قرف العلّة ه قذفُ جزمِ  و المةُ  ،: فعل مضارع مجزومٌَ
ددرط، والفا ددل ضددمٌر مسددتتر ت دددٌرِّ هددو. والهدداء: ضددمٌر  وهددو جددواب الشَّ

ًّ  لى الضّم متصل  مفعول به. وخبدر المبتددع هدو فعدل  نصبفً مقّل مبن
ةٍ إ راب:  ما .وجوابهرط الشَّ   ممث اَل َذرَّ

ٌّة: تأِت خٌمَة البدويِّ ُتلْ  إذما  إعراب( ٙ)   ِف ال هوَة العرب

 إذما: قرف شرط جازم. 

ة )الٌاء(، وهدو و المة جزمه قذف قرف العلّ  مجزومتأِت: فعل مضارع 
 .عنتِّ مستتر ت دٌر ضمٌررط، والفا ل فعل الشَّ 

رف العلّة )الٌاء( وهو ق ه قذفُ جزمِ  و المةُ  ،مضارع مجزوم فعل: فِ لْ تُ 
ددرط، والفا ددل  إ ددراب: خٌمددَة  مددا.  عنددتمسددتتر ت دددٌرِّ  ضددمٌرجددواب الشَّ

، ال هوَة  ٌّةمالبدويِّ  العرب
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 :اخلالصة

: ٌجزم فعالأ مضار اأ األول المضارع قسماآ: الفعلَ  تجزمُ  التً الجوازمُ 
 ه هً:واقداأ، وعدواتُ 

 ال الناهٌة -ٗ  الم األمر -ٖ     لّما -ٕ  َلْم  -ٔ

، وتسّمى عدوات عداةأ   شرةَ  ثاللَ  هوالثانً: ٌجزم فعلٌآ مضار ٌآ و ال سم
 الشَّرط الجازمة:

  عَنَّى -ٗ  َمآْ  -ٖ  َما -ٕ  إِآْ  -ٔ

ٌَّاآَ  -8  َمَتى -3  عيّ  -ٙ  َمْهَما -٘    عَ

آَ  -9 ٌْ   كٌفما -ٕٔ قٌثما -ٔٔ  إذما -ٓٔ  عَ

  رورةعر للضَّ : تجزم فً الشّ إذا -ٖٔ

 

 وتطبيقات: أصئلة 

 النصَّ التالً، ثّم عجب  ّما ٌلٌه: اقرع الضُّؤال األّل:

َمرَّ ذاَت ٌوٍم بصبٌاٍآ ٌلعبوآ، وفٌهم  بدُد هللِا  ُروَي عآَّ  مَر بَآ الخّطاب 
اِم، فلّما لمقوُِّ هرُبوا مآ وجِهِه إال  بَد هللاِ  . ف ال لده  مدُر: مدا قفٌُد العوَّ ، فما َفرَّ

لددَا لددم تهددرْب مددَع رفاقِددام ف ددال: ٌددا عمٌددر المددؤمنٌآ، لددم عكددْآ  لددى رٌبددة فأخدداَف 
دَع لدا. فعجدَب ُ مدر مدآ فطنِتده، وُسدر ِة  ٌّ ةأ فأوسِّ رٌُر ضد ّسْطوَتا، ولم تكِآ الطَّ

 خاطِرِّ.

 اقترْد  نواناأ مناسباأ لهذا النّص. -ٔ

ٌّ ة، رٌبدةالمدؤمنٌآ،  لدى عمٌدر ت: ٌدا اضبط بالّشكل عواخدَر الكلمدا -ٕ ، ضد
 .ُ مرفعجَب 

 (.تسعة عفعالاستخرْج مآ النّص األفعال الماضٌة. ) ددها  -ٖ

 : ستةاألفعال المضار ة الواردة فً النّص  -ٗ

مم وعٌآ فا لُهرفعه مةُ ما  ال ٌلعبوآ. : وه مرفوع فعل واقد منها

ددعَ ، فأخددافَ فعددالآ منصددوباآ همددا:  ومنهددا  ومددا  المددةُ  لهمددا، ا الناصددبُ . مددفأوسِّ
 مبهمانص

   .تكآْ  لم، عكآْ  لم، تهربْ  لم: ًه ةمجزوم ثالثة عفعال ومنها

 جزم كّل منهام وما  المةُ  لها،ما الجازم 
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ٌّآ  ناصر الشَّرط )األداة، فعل الشَّرط، جواب الشرط(  الضُّؤال الثـاىٕ:  ب

 فً األمثلة التالٌة:

 .[ٕ رٌة ]الطالر:   (ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں )  -ع

 [33رٌة  ]ٌوسف:   (ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې)  -ب

 متى تمارْس رٌاضَة المشً ٌ َو بدُنَا. -ج

اأ. -د ٌّ  قٌثما تمِ   لى شواطب ٌافا َتْنَشْر هواءأ ن 

ْسدُهِل الهدواُآ  لٌدهِ  ٌَ ُهدْآ  ٌَ  هـ ـ َمدْآ 
 

 مددددددا لُِجددددددـْرٍد بمٌددددددـٍِّت إٌددددددـالُم  
 

 امٜلِرٝفًَ اُت / َباُب ااوأ ل٢
 

ــٔنَدا    اا -48 ــِد ٝ ِن ــا ٜق ًَ  َم ــ ــِ  َيِن ــَل اِدٜف  ٜوأ 
 

ـــَِد ُئجـــــَدا  ـــَُو  قــ ـــِٔو ٔفِعـــــْل ٜقِرلــ  إ٢ٜاٍــ
 

 ٌُطلُر  لى َمْآ عوجَد الفعل.  الفاعل  ا الغػ٘:

ًٌّ للمعلوم نقو: َقجَّ زٌٌد،  ّا االصطالح: اسٌم مرفوع عسنَد إلٌه فعٌل مبن

َد البلبُل.  غرَّ

ٌُفهُم مآ هذا التعرٌف ما ٌل  ً:و

رٌَح  - عآَّ الفا َل اسٌم، وال ٌكوُآ الفعُل عو القرُف فا الأ. واالسُم ٌشمُل الصَّ
نقو: ارتفَع الموُج. والمؤّوَل نقو: ٌسّرنً عْآ تنجَح. وت دٌُرِّ عو تأوٌلُه:  

 ٌسّرنً نجاُقا.

ٌُجّر، وال ٌكوُآ االسُم المنصوب عو  - ٌُنصُب وال  عآَّ الفا َل مرفوٌع، فال 
  الأ.المجرور فا

ٌُْنَسب له، ت ول: َصبَر عٌوُب  - ٌُسنُد إلٌه فعل، عي   . عآَّ الفا َل 

 َصبَر: فعل، وعٌوُب: فا لح ألآَّ الصبَر منسوٌب له.      

ًّ للمعلوم، وٌوجُد الفعُل قبَله: ذاَب الملُح. رَفَع  - ٌُسبُر بفعل مبن عآَّ الفا ل 
 الجنديُّ الَعَلَم.

 : الملُح ذابح فالملُح مبتدع، ولٌس فا الأ. فإذا قّدمنا "الملح" وقلنا
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وإذا قلنا: ُرفَِع الَعلُمح فالَعَلُم نائب فا ل للفعل المجهول "ُرفَِع"، ولٌس 
 فا الأ.

ــَ َرا  -49 ِٞٔتَ ُمِضــ ــ ٌَــ ِٞٔتَ َي ــ ٌَــ ـــّرا   َيٜظأنــ
 

ـــَرا    ٌُِ  ٜ ِ ٜو ــَ َر ــِْد َياِش ـٌَـ   ََ ٜٛا ــ  ٜااِه
 

                 

 ٌر والضم ،ظاهرال سماال الفا ُل  لى ُصورتٌآ:ٌأتً  أ ْال الفاعل:

 ومآ األسماء الظاهرة: الصْرٗ األّىل: االصه العاٍز:

اصطاَد زٌٌد. زٌٌد: فا ل مرفوع، و المدة رفعده تندوٌآ  االنو املورَ حنً: -ٔ

 الّضم.

وت ددول: اصددطاَد الفتددى. اصددطاَد ال اضددً. اصددطاد صدداقبً. مددا إ ددراب 
 الفتى، ال اضً، صاقبًم 

اصدطاَد عخدوا. عخدوا: فا دل مرفدوع، و المدة رفعده  ْمسأ اخل سـّ: ا -ٕ

 الواو.

داباآ: فا دل مرفدوع، و المدة رفعده األلدفح  املجٓنْ: -ٖ اصطاَد الّشداباآ: الشَّ

 ألّنه مثّنى.

ــامل:  -ٗ ــ ا١ر ااسـ ــ  املـ دددائقوآ:  مجـ  مرفدددوع، فا دددلاصدددطاَد الّسدددائقوآ: السَّ

 و المة رفعه الواو.

ما صنعَت. راقنً عْآ  ع جبنً املصدد امل ٓيْ:  -٘

راأ.  تفوَز. عز جنً عْآ تناَم ُمتأخِّ

ًّ  لددى الفددتح، والنددوآ للوقاٌددة )ت ددً الفعددل مددآ  ع جبنددً: فعددل مدداٍ  مبندد
كوآ فً مقّل نصب مفعول به.   الكسر(، والٌاء: ضمٌر متصل مبنً  لى السُّ

ما صنعَت: مصدر مؤّول فً مقّل رفع فا ل. عي صنٌُعا. ما إ دراب: عْآ 
 ، عْآ تناَممتفوزَ 

تسدددددّرنً "ال إلدددددَه إال هللا".  احل اٌـــــّ حنـــــً:  -ٙ

الةُ خٌٌر مآ النوم".  عٌ ظْته "الصَّ
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ال إلدددَه إال هللا: فا دددل مرفدددوع بضدددمة م دددّدرة  لدددى رخدددر الجملدددة مندددَع مدددآ 
الةُ خٌٌر مآ النَّوم"م   ظهورها قركُة القكاٌة. ما إ راب: عٌ ظته "الصَّ

 ثالثة عنواع:والضمائُر  الصْرٗ الثاىٔ٘: الضنري:

ٌُبتدع به، وٌ ُع بعَد "إال" نقو: ما قاَم إال هو ،  ااٖض ِ املنوصل: -ٔ وهو الذي 

ًّ  لى  . ما عبدَع إال هو: ما: قرف نفً. عبدَع: فعل ماٍ  مبن هً، هما، هم، هآَّ
ًّ  لى الفتح فً مقّل رفع فا ل.  الفتح. إال: عداة قصر. هو: ضمٌر منفصل مبن

.   ع درب: مدا اقدتجَّ إال عندا، ما قضَر إال عنا،  نقُآ، عنَت، عنِت، عنتمدا، عندتآَّ
 ما صفََّر إال همم 

ٌُبتدع به الكالم، وال ٌ دُع بعدد "إال" فدً قالدة  ااض ِ امٝلٓ صل: -ٕ وهو الذي ال 

اأ.  ٌّ بً(. قفظُت عربعٌآ قدٌثاأ َنبو  االختٌار نقو: اشترٌُت ع فَر. )األْ َفر: الظَّ

ًّ  لدى قفْظُت: فعل مداٍ  مب ّندً  لدى الّسدكوآ، التداء: ضدمٌر متصدل مبند
 الضّم فً مقّل رفع فا ل. ما إ راب: عربعٌآ قدٌثاأم

 وت ول فً ضمائر المتكلّم: قفظُت ال صٌدَة، قفظنا ال صٌدَة.  

.  وفً ضمائر المخاطب: قفظِت، قفظُتما، قفظُتم، قفْظُتآَّ

 ُعوا، َسِمْعَآ.  وفً ضمائر الغائب: َسِمَعْت، َسِمعا، َسِمَعتا، َسمِ 

وهو ضمٌٌر غٌر ظاهر فً الكالم نقو:  رَ  بضا َتُه  ااض ِ امٝلس رت: -ٖ

ثمَّ َمشى. نسمُع الُخَطَب وننسى. ٌقضُر القفلَة لٌأكَل وٌشرَب. ُتْظِهُر التّدٌَآ لكً 
 تمدَقها صاقباُتها. 

اأح لتسمَع قِْف دوَآ رعٌا فً القٌاِة مجاهداأ. خلَر هللا لا عذنٌآ ولساناأ واقد
 عكثر مّما تتكلّم.

ًّ  لى الفتح. والفا ل ضمٌر   رَ  بضا ته:  رَ : فعل ماٍ  مبن
 مستتر ت دٌرِّ هو.

الفا ل فً األفعال التالٌة ضمٌر مستتر: مشى )الفا ل هو(، نسمع )الفا ل 
الفا ل ، ُتْظِهُر )الفا ل هو(ٌقضر/ ٌأكل/ ٌشرب ) (،نقآالفا ل نقآ(، ننسى )

 .(ًه

 قِْف، لتسمَع، تتكلُّمم  ما فا ل

 أ  او مل ٓذكزٍا اليَّاظه:
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ْسِبُر الفا َل قرُف جّر مثل: ِمْآ، والباء، والالم نقو: ٔ) ٌَ  ( قد 

الِة ِمْآ عقٍد.  -  لم ٌبَر فً الصَّ

كوآ. قرف جّر زائدمآ:  ًّ  لى السُّ  مبن

عقٍد: فا ل مرفوع بضمة م ّدرة منع مآ ظهورها اشتغاُل المقّل بقركة 
 الجّر الزائد. قرف 

 كفى باهلِل شهٌداأ.  -

ًّ  لى الكسر.  قرف جّر زائدالباء:   مبن

هللا: لفظ الجاللة فا ل مرفوع بضمة م ّدرة منَع مآ ظهورها اشتغاُل    
 المقّل بقركة قرف الجّر الزائد.

 شهٌداأ: تمٌٌز.    

ًّ َوفٌِّاأ:      ونقو: عْكِرْم بالَعرب

 صٌغة األمر.  عكرْم: فعل ماٍ  جاء  لى   

: ... )عكمل اإل راب(.    ًِّ : الباء: َقْرف ... الَعرب ًِّ  بالَعَرب

 هٌهاَت لنجاِد الُمْهِمل. ما إ راب: لِنجاِدم  -

( ٌجُب عآ ٌكوَآ الفعُل مفرداأ مع الفا ل، فال تلق ُه  الماُت التثنٌة عو ٕ)
الّقوآ، قرَثت الجمع نقو: قرَل الفالُّد البستاآ، قرَل الفالّقاآ، قرَل الف

 الفالّقاُت، قرَل الُعّماُل..

 فال ٌ ال: قرَثا الفالّقاآ، قرُثوا الفالقوآ، قرْثَآ الفالقات.

ٌّة فصٌقة، وهً لهجُة بنً القارِل بآ َكْعب، ُتْلقُر  إال عآَّ هناا لهجة  رب
 الفعَل  الماِت التثنٌة والجمع. 

َتعاقُبوآ" كما وهً اللهجُة المعروفُة بلغة "عكلونً البراغٌل"، ع ٌَ و لغة "
سّماها ابُآ مالا، جاء فً القدٌل: "ٌتعاقبوآ فٌكم مالئكٌة باللٌل ومالئكٌة 

 . (ٔ)بالنهار"

ڀ ڀ ڀ  ) . و(ٕ) (ٹ ٹ ڤ ڤ)وجاَء فً الَتْنزٌل: 

                                                            
قٌت والتوقٌد وبدء الخلر، ورواِّ مسلم فً المساجد، باب فضل صالتً الصبح رواِّ البخاري فً الموا (ٔ)

 والعصر.

 .ٖاألنبٌاء، رٌة  (ٕ)
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 .  (ٔ)(  ٺ ٺ ٺ

عٌآ الفا ُل فً هذِّ اللغةم قرثا الفالقاآ: الفالقاآ فا ل. واأللف فً 
 قرثا:  المة تثنٌة.

رثوا الفالقوآ: الفالقوآ فا ل، والواو  المة جمع. وِقْس  لى هذا ب ٌة ق
 األمثلة.

 ( األصل عآ ٌأتً الفعُل فالفا ُل فالمفعوُل به نقو: ٖ)

ۀ ہ ). وقد ٌتأّخر الفا ُل  آ المفعول نقو: (ٕ)(ڦ ڦ ڦ ڄ) 

 .  (ٗ) (ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ).(ٖ)  (ہ ہ

ًّ  لى الفتح الم ّدر.   ابتلى: فعل ماٍ  مبن

 إبراهٌَم: مفعول به م ّدم منصوب. 

ًّ  لى الضّم فً مقّل  ربُّه: فا ل مرفوع، وهو مضاف، والهاء ضمٌر مبن
 جّر مضاف إلٌه.

 قال الّشا ر:  -

 جددداَء الخالفدددَة عو كاندددْت لددده َقدددَدراأ 
 

ُه موسى  لى َقدَدر   (٘)كما عتى ربَّ
 

ددر بددُآ  طٌددة الَخَطَفددى" إآَّ ُ َمددَر بددآ  المعتممى ٌْ  بددد العزٌددز ندداَل  ٌ ددول "َجِر
 الخالفة، وكانْت مواف ةأ له، كإتٌاآ موسى رّبه مطٌعاأ له  لى َقَدر معلوم.

اهدُ  ُه موسى"  فيه والصَّ "  لدى الفا دل  قٌل" عتى ربَّ َم المفعدول بده "ربَّ قدَّ
 "موسى".

( ٌؤّنُل الفعُل إذا كاآ الفا ُل مؤّنثاأ نقو: عسلَمْت هنُد زوُج عبً ُسفٌاآ ٗ)
 . طلَعت الشَّمُس.  نهما رضً هللاُ 

                                                            
 .3ٔالمائدة، رٌة  (ٔ)

 .ٙٔالنمل، رٌة  (ٕ)

 .ٕٗٔالب رة، رٌة  (ٖ)

 .ٔٗال مر، رٌة  (ٗ)

 (.83ٔ/ٕواألشمونً ) ،ٕٕٓابآ هشام فً قطر الندى، ص(، ٓٗٔ/ٔابآ   ٌل )مآ شواهد  البٌت (٘)
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اأ )عي ٌلُد وٌبٌُ ( كالمثال  ٌّ وٌجُب التأنٌُل إذا كاآ الفا ُل مؤّنثاأ ق ٌ 

 .(ٔ) (ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ)األول، ونقو: 

وٌجوُز إثباُت التاء عو قذفُها فً جمع التكسٌر للمذّكر والمؤّنل، نقو: قال 
ٌانبُ  جاُل. قال الزَّ جاُل، وقالت الرِّ ٌانُب. وقال نسوةٌ، وقالت نسوةٌ. الرِّ ، وقالت الزَّ

الم نقو: قاَم الهنداُت، وقاَمت  وٌجوز إثبات التاء عو قذفها فً جمع المؤّنل السَّ
 الهنداُت.

 ( الفا ل واقد مآ األسماء المرفو ة وهً: ٘)

ٌاضٌٌآ والمشاهدٌآ.  المبتدأ وال بر  -  الملعُب مزدقٌم بآالف الرِّ

 ُ ِرَف المقتاُل الذي َسطا  لى الَبْنا المركزّي. تائب الفاعل  -

 كاآ المسلموآ سعداَء عٌاَم هاروآ الّرشٌد رقمه هللا.  اسم كان  -

 إآَّ العدوَّ مخادٌع مخاد َة الثعالب والذئاب.  بر إنَّ  -

  تابع المرفوع  -

 تكلَّم شٌٌخ فاضٌل.  اليعت: (ٔ)

غاُر والكباُر  العطف: (ٕ)  صالَة العٌِد. قضَر الصِّ

 زارنً العالُم نفُسه.  التوكيد: (ٖ)

ًٌّ  البدل: (ٗ)  .خطَب عبو القسآ  ل

                                                            
 .ٖ٘رل  مراآ، رٌة  (ٔ)
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 :اخلالصة

ًٌّ للمعلوم نقو:  مرفوعٌ  اسمٌ الفا ل:   انفجَر البركاُآ.عسنَد إلٌه فعٌل مبن

 ورتٌآ: االسم الظاهر، والضمٌر  لى صُ  : ٌأتً الفا لُ الفا ل عقوال

 االسم الظاهر:  -ٔ

 .  ٌقوُم المجرُم قوَل جرٌمِتهِ المفرد نقو:  سماال -

 . جولَة المالكمة عخوا خسرَ الخمسة:  األسماء -

الأ.: المثّنى - ٌْ ٌَّاآ  شرٌآ ِم ٌاض   مشى الرِّ

را ة.جمع المذّكر السالم:  -  تظاهَر المزار وآ  نَد وزارة الزِّ

 .  نظمَت مآ عبٌاتٍ المؤّول: ع جبنً ما  المصدر -

 تسّرنً ال إلَه إال هللا. نقو: القكاٌة -

 ثالثة عنواع: مائروالضَّ مٌر: الضَّ  -ٕ

ٌُبتددع بده، وٌ دع بعدد إال الضَّ  - إال  تفداخرَ : مدا نقدومٌر المنفصل: وهو الدذي 
 .هو 

ٌُبتددع بده الكدالمالضَّ  - نقدو: درسدُت ثالثدَة ُكتدٍب  مٌر الُمّتصل: وهو الذي ال 
 . فً الّسٌرة

هزَّ رعَسُه، الكالم نقو:  فًغٌر ظاهر  مٌر الُمستتر: وهو ضمٌرالضَّ  -
  ومضى غاضباأ.

 

 وتطبيقات أصئلة: 

 ال الٕ،  ّه أ ب عّنا ٓغُٔ:احل ٓث الّغزٓف  اقزأ

 آ  ٌسألوآَ  بً عزواِج النَّ  ثالثُة َرْهٍط إلى بٌوتِ  جاءَ ": قال  عنس  آ
 ًّ وقد  ،مآ الّنبً  وها. وقالوا: عٌآ نقآُ فلّما عُخِبروا كأّنهم ت الُّ  ، بادِة النب

َم مآ ذنبِ  ر  ُغفَِر له ما ت دَّ  ه وما تأخَّ

هر عبداأ اآلخرُ  اللٌَل عبداأ، وقالَ  فأصلًِّهم: عّما عنا قال عقدُ  : وعنا عصوُم الدَّ
 ع تزُل النساَء فال عتزّوج عبداأ.  وعنا: اآلخرُ  وال عفطر، وقالَ 
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كذا وكذا م عَما وهللا إّنً م تُ لْ ف ال: عنتم الذٌآ قُ  إلٌهم رسوُل هللا  فجاءَ 
، ، وعصلًِّ وعْرقُد، وعتزّوُج النساءَ لكّنً عصوُم وعفطرُ  حوعت اكم له هلل،ألخشاكم 

ُسّنتً فلٌس مّنً".  آَفَمْآ َرِغَب 

 (ٕ ص ،3ج النكاد، فً الترغٌب باب النكاد، كتاب البخارّي، رواِّ)

ٌّآ الفعل وفا له فً الجمل التالٌة:  -ٔ  ب

ًَ هللاُ   .  رسوُل هللاِ  فجاءَ . همعقدُ  قالَ . ثالثُة َرْهطٍ  جاءَ   نه. َرِض

 فما هوم قالوا. ،ت الّوها ،ٌسألوآالفا ل فً هذِّ الجمل ضمٌر مّتصل:  -ٕ

عصددلًِّ الفا ددل فددً هددذِّ الجمددل ضددمٌر مسددتتر:  -ٕ
هرَ  ،اللٌلَ   ساَء. فما هومع تزُل الن ،عصوُم الدَّ

ٌّآ الفعدل وفا لده فٌمددا ٌلدً:  -ٖ م تُ ْلددقُ ، قدال اآلخدرُ  د
  آ..َفَمْآ َرِغَب ، عبداأ  فال عتزّوجُ ، كذا

ٌّاآ للمجهول، ما همام آالنّص فعال فً  -ٗ  َمبن

 ماألفعال المضار ة الواردة فً النصّ كم  دد  -٘

 فعالأ. )اختْر( ٖٔفعالأ،   ٕٔفعالأ،  ٔٔ            

  فً األمثلة التالٌة: ع رب الفا ل -ٙ

 ع. ٌصلً عخوا الفجَر فً جما ٍة. 

 صاَم الغالماآ رمضاَآ كلَُّه. ب. 

ائموآ فً وقٍت واقد.    ج. ٌفطُر الصَّ

. ٌُفرقنً عْآ تتزّوَج فتاةأ صالقةأ د. 
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 َباُب ااٖنإٔٔي َ  ٢ ااٜوأ ل٢
 

ــأ الٜ   -50 ــاٜل ٢ ٜفـــ ــَ ااٜ ـــ ــَ ٞفَ   ٔفـــ  إ٢َ ا َ ـــ
 

 ُمِدَ صــــــّٔرا ٜ ِي ُمِره٢ ــــــّا ٜ ِي َجانــــــٔالٜ  
 

51-  َِ ِٞٔخ ــ ــٔي  ااٖ ــ ِِٜئجــ ــوِ  ٜف ٢ْ ٔبــ ــً  ٔالَ ٞوُعــ
 

ٍِــُح  َ ــاَب َ ِنـُو  ٜفاِ َ ٔرــوِ      َيااٖرٞفــَ  َ 
 

جاج"َ فإ راُب هذِّ الجملة هو: إذا قلنا: "َكسَر المشاغُب الزُّ

 َكَسَر: فعل ماٍ .

جاَج: مفعول به منصوب.  المشاغُب: فا ل مرفوع. الزُّ

ج  اُج. وإذا قذفنا الفا َل )المشاغب( تصبُح الجملة: ُكِسَر الزُّ

ًّ للمجهول.   ُكِسَر: فعل ماٍ  مبن

جاج: نائب فا ل مرفوع.   الزُّ

جاج( قد ُرفَِع وصاَر نائَب فا ل.  نالقُظ عآَّ المفعوَل به )الزُّ

 فما تعرٌُف نائب الفا لم

ًٌّ  اسمٌ   الفاعلتائُب  ُ ِرَف نقو:  جهولللممرفوع عسنَد إلٌه فعٌل مبن
بُب. ٌُْقَرسُ البلبلُ  ُقِبسَ  السَّ  المبنى. ُتْقَفُظ األطعمُة. . 

وٌقّل نائُب الفا ل مقلَّ الفا ِل إذا ُقذَف الفا ُل ألجل واقد مآ هذِّ 
 األغرا :

ُ ِرَف ال اتُل، فهو ٌختصُر جملة:  َرَفِت الشُّرطُة  اال تصار تحو  -ٔ
 الجانً الذي قتَل جاَرِّ.

هو الذي وضَع ُوِضَع الماُء.  ٌ وُل ذلا مقسٌآ ٌخفً عّّنه  اإلبهام تحو  -ٕ
 الماَء لس اٌة الماّرة.

ُسِرَر المتاُع. قُِطَع الغصُآ. ت ول ذلا إذا كنَت تجهُل  الجهل تحو  -ٖ
ارَر وال اطع.    السَّ

َر المفعوَل به  آ الفعل،  وإذا ُقذف الفا ُل مآ الكالم فٌجب عْآ ُتؤخِّ
 ت األمانُة. وترفعه، فالجملُة التً عصلها: قفَظ مقّمٌد األمانَة تصبح: ُقِفظَ 

فاألمانة فً الجملة األولى مفعول به، فلّما ُقذَف الفا ُل )مقّمد( صارت 
 )األمانة( فً الجملة الثانٌة مرفو ة  لى عنَّها نائب فا ل. 

 :مّما سبر فهمنو
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مرفوع مآ األسماء المرفو ة كالفا ل والمبتدع  الفا ل اسمٌ نائَب عآَّ  -
  والخبر.

ٌُسنائَب عآَّ  - ًّ للمجهول إلٌه فعلٌ  ندُ الفا ل  ٌُنسب لهمبن  .: عُذٌَع الخبرُ ، عي 

ًّ للمالعل ٌُؤّخُر  آ الفالفا ل نائَب عآَّ  - قّدمنا  فإذا ، ُرفَِع الَعلُم.جهولمبن
 . نائَب فا لمبتدع، ولٌس لعلُم فاالعلُم ُرفِعح : وقلنا" العلم"

، وٌسّمى  نَد ٌسّمى هذا االسم المرفوع  نَد الَبْصرٌٌآ "نائب الفا ل" -
ٌَُسمَّ فا له".  الكوفٌٌآ "المفعول الذي لم 

َْ اأوِعــــل٢ اِ ــــُ َ ِ  َيٜاِســــُر َمــــا -52 ِٜٖي  ٜفــــ
 

ـــَ ا       َٚ  ُ ٔ ـــ ـــ ـــر٢ امٝلٔضـــ ـــَل آٔخــــ ٍِـــ  ٝقَر
 

ٌُصاُذ الفعل الماضً للمجهول بضّم عّوله وَكْسِر ما قبَل رخِرِّ نقو: 
 /َتعلََّم: ُتعلَِّم/عْخَرَج: عُخِرَج. ضرَب: ُضِرَب/َ ِمَل: ُ ِمَل/عَكرَم: عُْكِرمَ 

 .(ٔ)   (ٿ ٹ ٹ)قال تعالى:

 كٌف نبنً األفعاَل الماضٌة للمجهولم 

َع عو ُبْوَع/قال الشَّا ر: ٌْ َل/باع: ِب ٌْ َل/نال: ِن ٌْ  قال: قِ

 لٌدددددَت وهدددددْل ٌنفدددددُع شدددددٌئاأ لٌدددددتُ 
 

تُ   ٌْ   (ٕ)لٌدددَت شدددباباأ ُبدددْوَع فاشدددتر
 

: ُبوَع. ون ول: ُقْوَل )عو قٌِل(، وقُْوَم )عو األصل: بٌَع، ولكآ ٌجوز عْآ ن ول
 قٌَِم(.

/انطَلَر: اْنُطلَِر/تعلََّم: ُتعلَِّم/صافَح: ُصوفَِح. : ُمدَّ /َمدَّ : ُردَّ  عمثلة عخرى: ردَّ

ــاد٢ ٢  -53 ـــر٢ امٝلَضـــــ ــَل آٔخـــــ ٍِـــــ ـــا  ٝقَر  َيَمـــــ
 

ـ٢ ٢     ــَا ــُُو ٔبـــــــاٜل ُمنـــــ ٍٔــــــــُي ٜفِ  ـــــ ٌَ 
 

ّم عّوله وفتح ما قبَل رخِرِّ نقو: ٌُصاُذ الفعل المضارع للمجهول بض
ٌُخاَطب.  ٌُخاطب:  ٌُْ َطع/ ْ طع:  ٌَ ٌُعَمل/ ْعمل:  ٌَ ٌُْضَرب/  ٌَْضِرب: 

.(ٖ)   (ې ى ى ائ ائ ەئ)قال تعالى: 

                                                            
 .8ٕ  رٌة ء،النسا (ٔ)

 .(ٖٓ٘/ٕ) ابآ   ٌلمآ شواهد  البٌت (ٕ)

 .ٖٔ رٌة ،ال ٌامة (ٖ)
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: ردَّ ٌُباع/باع: ٌُناُل/نال: ٌُ ال/ة للمجهولم قال: ار األفعال المض نبنً كٌف
: /دُّ ٌُرَ  َْ تَ ٌُ : تعلَّمَ /رُ لَ ْنطَ ٌُ انطَلَر: /دُّ مَ ٌُ َمدَّ  .حُ افَ صٌُ صافَح: ُم/علَّ

ٌِّضـــــا  َثَرـــــِ  -54  َيٜظـــــأنّرا َيُمِضـــــَ ّرا ٜ 
 

ِٝٞار٢َمــــِ   ٔنِنـــــْد  َئنِنـــــْد ُ ــــر٢َبِ    ٜا
 

الظاهر،  االسمورتٌآ: الفا ل  لى صُ نائُب ٌأتً  الفاعل:ىاٜب  أ ْال 

 والضمٌر 

 األسماء الظاهرة: ومآ : االصه العاٍز:األّىل الصْرٗ

 ددامٌر مددآ  عُْكِرَمددْت هنددٌد فددً ٌددوِم المعلّددم. عُْخددِرجَ فددرد نقددو: االسددم الم -ٔ
 . المساب ة

 فا ل مرفوع، و المة رفعه تنوٌآ الّضم.نائب : هنٌد،  امرٌ 

مَ : وت دددول مَ  .الفتدددى ُكدددرِّ مَ  .ال اضدددً ُكدددرِّ صددداقبً. مدددا إ دددراب الفتدددى،  ُكدددرِّ
 ال اضً، صاقبًم 

ا ددل مرفددوع، و المددة رفعدده فنائددب . عخددوا: اٌَُطدداُع عخددواألسددماء الخمسددة:  -ٕ
 الواو.

ددداباآالّشددداباآ:  ُن ِدددلَ المثّندددى:  -ٖ فا دددل مرفدددوع، و المدددة رفعددده نائدددب : الشَّ
 األلفح ألّنه مثّنى.

 .تتكلّمواقدح لتسمَع عكثر مّما  لساآٌ ُخلَِر لا و اثنتاآ، آالا عذن تْ  َ لِ خُ 

 ملساآٌ ، آاعذنإ راب:  ما

مَ جمددع المددذّكر السددالم:  -ٗ فا ددل مرفددوع، و المددة  نائددب: آالمختر ددو ُكددرِّ
 رفعه الواو.

ًُّ المؤّول:  المصدر -٘ نا   .ٌُْنَتظُر عْآ ٌزٌَد إنتاُجنا الصِّ

ًّ مرفوع  مضارع فعل ٌُْنَتَظُر:    للمجهول. مبن

 فا ل. نائب : مصدر مؤّول فً مقّل رفع عْآ ٌزٌدَ   

 ُسِهَرْت لٌلُة الّسفر. رب: ع. زٌادةُ عي 

 .  "إال هللا إلهَ ال ُم "ُتَعظَّ نقو:  القكاٌة -ٙ

مدآ  فا ل مرفدوع بضدمة م دّدرة  لدى رخدر الجملدة مندعَ  نائبإال هللا:  إلهَ  ال
ُر "ٌا خٌَل هللِا اركبً". ما إ راب: القكاٌة ظهورها قركةُ   مُتَ دَّ

ًّ  لددى الفددتح  ٍ  امدد عُِسددَف: فعددل شددبه الجملددة: عُِسددَف  لٌدده. -3 ًّ مبندد مبندد
ًّ  لٌه:  لى: قرف جّر مب .علومللم ًّ  لى السكوآ، الهاء: ضدمٌر مّتصدل مبند ن

      لى الكسر فً مقّل جّر، وشبه الجملة فً مقّل رفع نائب فا ل.
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 ثالثة عنواع: مائروالضّ  نري:: الّضالثاىٔ٘ الصْرٗ

ٌُبتدع به، وٌ عُ  املنوصل:  ِااٖض -ٔ  نقو:  "إال"بعد  وهو الذي 

مَ ما  .  هم،إال هو ، هً، هما،  ُكرِّ  هآَّ

 إال هو:  لِمَ ظُ ما 

 ما: قرف نفً. 

ًّ  لى الفتح ُظلِمَ  ًّ للمجهول : فعل ماٍ  مبن  . مبن

ًّ  لدى الفدتح فدً مقدّل رفدع  عداةإال:   نائدبقصر. هو: ضمٌر منفصل مبند
 فا ل.

.   ٌَُرفَُّع  ما  إال عنا، نقُآ، عنَت، عنِت، عنتما، عنتآَّ

   إال هممُسِجَآ ما  .إال عناُرشَِّح للجائزة : ما ع رب

ٌُبتدع به الكالم، وال ٌ دع بعدد  امٝلٓ صل:  ِااٖض -ٕ فدً قالدة  "إال"وهو الذي ال 

 . (ٔ) (ڃ ڃ ڃ) :نقو االختٌار

ًّ للمجهولفعل ماٍ  مبّنً  لى  ُ لِّْمنا: كوآ مبن  ، السُّ

ًّ  لى  ضمٌر: نا كوآمتصل مبن  فا ل.  نائبفً مقّل رفع  السُّ

ْمُت الٌوَم عقسَآ تكرما إ راب:   مٌمٍ ُكرِّ

ْمتُ فً ضمائر المتكلّم:  وت ول ْمنا.، ُكرِّ  ُكرِّ

ْمتَ ضمائر المخاطب:  وفً ْمُتم، ُكرِّ ْمتمُ ا، ُكرِّ ْمُتآَّ ، ُكرِّ  .ُكرِّ

َمتْ ضمائر الغائب:  وفً َما، ُكرِّ َمتا،، ُكرِّ ُموا ُكرِّ ْمآَ  ،ُكرِّ  .  ُكرِّ

َم ثمَّ عُْخِرَج عُْفقِ وهو ضمٌر غٌر ظاهر فً الكالم نقو:  :امٝلس رت ِ ااٖض -ٖ

ٌُصاُم.  ُنْعَرُف وال ُنْقتَرُم. مآ ال ا ة. ُتْمَدُد ِبُقْسِآ االقتشام.  شهُر رمضاَآ 
ٌّةُ   هنٌد ُ وقَِبْت تأدٌباأ. .فً عماكَآ سّرٌة تْ ظَ فِ قُ  الّصوارٌُخ النوو

 ستتر: مُ  ضمٌرٌ  ساب ةال األفعالفً  الفا لنالقُظ عآَّ نائَب 

  .هو( :الفا ل نائب) امُ ٌُص عُْفِقَم، عُْخِرَج، -

  .نقآ( :الفا ل نائب) ُنْعَرُف، ُنْقتَرمُ  -

 هً(. :الفا ل نائب)، ُ وقَِبْت ُقِفَظتْ ُتْمَدُد،  -

                                                            
 .ٙٔ رٌة ،النمل (ٔ)
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 :فوائد وشواٍد 

اِد لددم ( ٔ) ِت األٌدددي إلددى الددزَّ وإْآ ُمدددَّ
 عكدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددآْ 

 

 (ٔ)بددأ َجلِهم إْذ عْجَشددُع ال ددوِم ع َجددلُ  
 

طّما اأ، ورٌُة ذلا عآَّ ٌَدُِّ ال تسابُر األٌددي الّشْنفرى: إّنه لٌس  ٌ ول  المعتى
عام، فالذي ٌمدُّ ٌَدُِّ إلى الطعام ُمسدتعجالأ لٌأكدَل عكثدَر مدآ رفاقِده  الممدودة إلى الطَّ

 فهو طّماع.

اهدُ  قذَف الفا ل، وعقام المفعوَل بده م اَمدُه،  قٌلُ " ُمّدِت األٌدي"  فيه والصَّ
 بضمة م ّدرة منع مآ ظهورها الثِّ ل.وهو األٌدي. األٌدي: نائب فا ل مرفوع 

 وإْآ َمدَّ ال وُم األٌدي.  وااصل 

، ُشِغَف، ٕ) ًَ ٌّة للمجهول مثل: ُدِهَ ، ُهِرَع، ُ ِن ( ورَدْت  آ الَعَرِب عفعاٌل مبن
ًَ  لٌه، امُت َِع لوُنه. ت ول: ُهِرَع الُمْسِعفُوآ إلى القادل.  عُولَِع، عُْغِم

ًّ  لى  الفتح مبنً للمجهول.  ُهِرَع: فعل ماٍ  مبن

 الِمْسعفُوآ: نائب فا ل مرفوع بالواو.

ًَ خالٌد بهذا األمر. اُمُت َِع لوُنه. ُشِغَف قٌٌس ِبصاقبته لُْبنى. ع رْب: ُ ِن

                                                            
 .ٕٙٓابآ هشام فً قطر الندى، ص ( و89ٔ/ٔابآ   ٌل )مآ شواهد  البٌت (ٔ)
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 :اخلالصة

ًٌّ للمجهول نقو: نِ سْ مرفوع عُ  : اسمٌ الفا ل نائبُ  - ٌُْقَفُظ َد إلٌه فعٌل مبن
.   الِمَلفُّ

 .الجهلعو  اإلبهام عو  االختصارألجل  الفا لُ  فُ ٌُْقذَ  -

: َ لِمَ ِّ نقو: رخرِ  ما قبلَ  الماضً للمجهول بضّم عّوله وكسرِ  ٌُصاُذ الفعلُ  -
 . ُ لِمَ 

ْسَمحُ ٌُصاُذ الفعل المضارع للمجهول بضّم عّوله وفتح ما قبل رخرِّ نقو:  ٌَ :
  .ٌُْسَمحُ 

 السم الظاهر، والضمٌر ورتٌآ: االفا ل  لى صُ  الفا ل: ٌأتً نائبُ  نائب عقوال -

 األسماء الظاهرة: ومآ االصه العاٍز: -ٔ

َس الَعَلُم.االسم المفرد نقو:  -   ُنكِّ

 .  ٌَُراَقُب ذو الشَّاربٌآ األسودٌآاألسماء الخمسة:  -

 .قُلَِبِت القافلتاآ فً المظاهرةالمثّنى:  -

ٌّة.جمع المذّكر السالم:  -  ُقِمَل المصابوآ فً المشاجرة اللٌل

ٌّةعْآ  ٌُتوقَّعُ المصدر المؤّول:  - ْلُج  لى المرتفعاِت الجبل  .ٌتساقَط الثَّ

ُم  -  .  "ال إلَه إال هللا"القكاٌة نقو: ُتَعظَّ

د هوو نري:الضَّ -ٕ  إال هدو. ُندوقِ َ : مدا نقدومٌر المنفصدل ثالثة عنواع: الضَّ

دوُر األبدٌُ . نقو: الُمّتصلمٌر الضَّ و داو عُِكْلُت ٌوَم عُِكَل الثَّ مٌر الُمسدتتر نقدو: لضَّ
َد ثمَّ عُْقِضَر إلى قدٌ ة القٌوانات ٌِّ    .قُ

 

 وتطبيقات أصئلة: 

 :ا، ثّم عجب  ّما ٌلٌهةالتالٌاآلٌاِت الكرٌمة  اقرع الضُّؤال األّل:

   (گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں) -

.[3ٗرٌة  ]األ راف:

 .[ٗٗرٌة  ]هود:  (ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ) -
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   (گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ک ک ک گ گ گ) -

.[ٖ٘رٌة  ]التوبة:

ٔ-   َ ٌْ ٌّآ الفعددَل ونائددَب فا لِدده فددً الجمددل التالٌددة: ُصددِرفْت عبصدداُرهم، ِغدد بدد
ًَ األمُر.   الماُء، قُِض

ًّ للمجهول ِمْآ "قال"، ونائدب فا لده ضدمٌر مسدتتر -ٕ َل: فعل ماٍ  مبن ٌْ  .قِ
 فما هوم

ٌّاآ للمجهول. فما ُتْكَوى، َ ٌُْقَمى -ٖ نائدُب الفا دل لكدّل : فعالآ مضار اآ مبن
  منهمام

 . ما فا ُل كّل منهامعًلِ عقْ  ،تجعلنا ،قالوااألفعال التالٌة مبنٌة للمعلوم:  -ٗ

 اقرع هذِّ األقدوثة:  الضُّؤال الثاىٕ:

ٌٌّة لزوِجها: ما لا ُتعطدً وال َتِعدُدم قدال: مدا لدِا والو دَدم قالدْت:  قالْت ع راب
ْنفسُح به البصُر، وٌنتشُر فٌه األمُل، وت ْرَخى به العدٌُ ، ٌَ ٌَ طٌُب بذكِرِّ النفوُس، و

ٌُرَبُح به المدُد والوفاُء". ةُ، و  وُتْكَتسُب به المودَّ

ٌّاآ للمجهول هما: آالنّص فعال فً -ع .  فما نائدب الفا دل ٌُرَبحُ  ،ُتْكَتسبُ  َمبن
 لكّل منهمام

ْنفسددُح بدده البصددُر، ٌنتشددُر فٌدد -ب ٌَ ددٌة،  ٌّ ٌّآ الفعددل وفا لدده فددً: قالددْت ع راب ه  دد
 األمُل.

 ما فا ل: ُتعطً، َتِعُدم وما الفعل الماضً لكلِّ منهمام -ج

ٌُقاَسدُب ذو  -د ع رْب: ُصِنَع فً الّصدٌآ. عُْهِمدَل المرٌضداآ. ُوِ دَد المت دوآ. 
الماِل  لى إسرافِه.
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 َباُب امٝلِرَ َد  َياخٜلَرر٢
 

ــٔلوِ    -55 ــَل َنــ ًَأمــ ــِ   َ  ــْو  ٔمــ ــَدا اِنــ  امٝلِرَ ــ
 

ّٕ َي  ٍٖ ـــ ــوِ   ٜاٞؤعـ ـــِد ُئنـ ـــ ٣ ٜقـ ًَ ٔبَرٞفـ ـــ  ِنـ
 

فالبقُر اسٌم دخَل  لٌه عل التَّعرٌف، ولٌس فعالأ، : الَبْقُر واِسٌع " قلنا: " إذا
وال قرفاأ، وقد ابتدعنا بهذا االسم، ولم نذكْر عيَّ فعٍل قبَلُه، لم ن ْل: كاَآ البقر، عو 

 ماَج البقر. 

مآ العوامل اللفظٌة، عي َسلَِم مآ وهذا معنى قوِل النَّاظم عآَّ المبتدع: َسلَِم 
ْرفع المبتدع هو االبتداء،  ٌَ تأثٌر األفعال فً رفِعه. وعهُل النَّْقو ٌ ولوآ: إآَّ الذي 

 ولٌس العامل. 

مُة الظاهرة. واسٌع:  البقُر واسٌع: البقُر: مبتدع مرفوع، و المُة رفِعه الضَّ
 خبر مرفوع.

  مالمبتدع تعرٌفُ  فما

ٌُبتدددع بدده، وهددو اسددٌم مرفددو المبتممدأ  ٌع عُسددندْت إلٌدده صددفٌة عو  مددل، وهددو مددا 
 موضوُع الكالم.

ت ول: المطُر غزٌٌر. الشَّارُع ُمدزدقٌم. العدٌُآ بصدٌرةٌ، والٌدُد قصدٌرةٌ. طفلُدَا 
. عبوا ُمث ٌَّف. ًٌّ  َذِك

 :مّما سبرَ  ونفهم

  ، فال ٌكوآ الفعُل عو القرُف مبتدع.اسمٌ  المبتدععآَّ  -

فة، فال ٌكوآ االسُم المنصوُب عو  ،وعٌ مرفالمبتدع عآَّ  - وقد ُوِسَم بهذِّ الصِّ
 .المجروُر مبتدع

ٌّة مثل الفعل، عو كاآ وعخواتها.عآَّ  -  المبتدع ٌكوُآ خالٌاأ مآ العوامل اللفظ

عآَّ رافَع المبتدع َمْعنوّي وهو االبتداء بخالِف ماَج البقُر، فالبقُر فا ٌل  -
 ورافُعه الفعل ماَج.

ــا -56 ِٞٔتَ  ُمِضـــَ َرا  َيٜظـ ــ ٌَـ ِٞٔتَ  َي ٌَـــ  ٔنّرا  
 

ًَ ُمٞوَ ـــَرٓ  ُِ  َيِنــــ ٌُِســـَ ٞ َر   ُْ ًِ  ٜاااٜ ــــ
 

 مٌر الظاهر، والضَّ  االسمورتٌآ:  لى صُ  المبتدعُ ٌأتً  :المبتدع عقوالُ 

 األسماء الظاهرة: ومآ : االصه العاٍز:األّىل الصْرٗ
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ٌُْسَتْ َبُح. الفتى ُشجاالمفرد نقو:  االسم -ٔ  ٌع. ال وُل 

مة. رفعه و المةال وُل: مبتدع مرفوع،    الضَّ

مة الم دّرة و المةالفتى: مبتدع مرفوع،   .رفعه الضَّ

. : زٌدددٌ وت ددول            ًٌّ ددٌة فاضددلٌة. فّندداٌآ َتْشددكٌل ٌّ موسددى غائددٌب  ددآ   لٌدداُء ُمرب
، موسدددى :. مدددا إ دددرابُ َكدددرٌمٌ  صددداقبً قدددازٌم. ال اضدددً الَمْهَرجددداآ.

 ال اضً، صاقبًم 

مرفددوع،  مبتدددع. عخددوا: ُمْنِصددٌف فددً القكددم عخددوا ال مسممة  اسممماألا -ٕ
 و المة رفعه الواو.

اباآ: ُمبد اآ الّشاباآ  المثّتى -ٖ مرفوع، و المدة رفعده األلدفح  مبتدع: الشَّ
 .مثّنىألّنه 

مم جمممع -ٗ مرفددوع، و المددة  مبتدددعُمسددتمتعوآ:  الّسددائقوآ الم المممذّكر السَّ
 رفعه الواو.

 .(ٔ) وعْآ َتُصوموا خٌٌر لكم ل المؤوّ  المصدر -٘

 . صٌاُمكم. عي مبتدعؤّول فً مقّل رفع مصدر مُ   تصومواأْن      

ا مثوبٌة كبٌرةٌمإ راب:  ما َْ  عْآ َتْصِمَت  آ الغٌبِة خٌٌر لا. عْآ َتِصَل َرقِم

  نري:: الضَّالثاىٔ٘ الصْرٗ

مٌر المنفصل، عو ما ٌسّمى بضمائر الّرفع، وهً ثالثة  عنواع: وهو الضَّ

عنددا ُمعتددرٌف بت صددٌري. نقددُآ مواظبددوَآ  لددى  عنددا، نقددُآ:  ضمممائر المممتكّلم -ٔ
 الّصالة.

ددكوآ فددً مقددّل رفددع مبتدددع. وخبددُرِّ      ًّ  لددى السُّ عنددا: ضددمٌر ُمنفصددل مبندد
 معترٌف.

ًّ  لددى الّضددّم فددً مقددّل رفددع مبتدددع. وخبددرِّ     نقددُآ: ضددمٌر منفصددل مبندد
 مواظبوآ.

 ى الف راء. نقُآ نقافُظ  لى عسراِر زمالِئنامما إ راب: عنا ع طُف  ل   

.   عنتم،  عنتما،عنَت، عنِت،   ضمائر الم اطب -ٕ  عنتآَّ

. عنَت:  - ًّ ًّ  لدى  منفصدل ضدمٌرعنَت ُتجٌُد الخطَّ العرب فدً مقدّل رفدع  الفدتحمبند
   مبتدع.

                                                            
 .8ٗٔالب رة، رٌة ( ٔ)
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ٌّة.  - اقة الكهربائ  عنِت توّفرٌآ الطَّ

ًّ  لدى  منفصددل ضددمٌرعندِت:     وخبددرِّ جملددة  ً مقددّل رفدع مبتدددع.فددالكسددر مبندد
 .توّفرٌآ

 عنتما بار اآ فً الّرسم الِمْعمارّي.  -

ًّ فً مقّل رفع مبتدع. منفصل ضمٌرعنتما:     ع درب:  .بار اآ ِّوخبرُ  مبن
 عنتْم عهلً. عنتآَّ بناتًم

. م، هُ هُ  هما،هو ، هً،   ضمائر الغائب -ٖ  آَّ

ٌّة. هدً مطٌعدٌة لزوِجهدا.  همدا ُمَتَسدرِّ اآ. هدم كرمداُء. ُهدَو ضدعٌُف الشَّخصد
 ُهآَّ فاضالٌت.

ًّ  لى ال منفصل ضمٌرُهَو:   .ضعٌفُ  ِّوخبرُ  فً مقّل رفع مبتدع. فتحمبن

 : ًَ ًّ  لى ال منفصل ضمٌره  .ُمطٌعة ِّوخبرُ  فً مقّل رفع مبتدع. فتحمبن

دد منفصددل ضددمٌرهمددا:  ًّ  لددى السُّ  ِّوخبددرُ  كوآ فددً مقددّل رفددع مبتدددع.مبندد
ر اآ  .متسِّ

 م ُهآَّ فاضالتٌ  ُهَو ُمْفَترى. ُهْم كرماُء.: إ راب ما

ــٔنَدا    -57 ــِد ٝ ِنـ ــٔ ُ ٜقـ ــُو اا٤ـ ــُر األِنـ  َياخٜلَرـ
 

ـــََدا   َُِ  ٜ بــ ـــ ـــَُو  ااـــ  إ٢ٜاٍـــــِٔو َياِدٔتٜوا ــ
 

ٌُنسُب إلٌه، وٌكّمُل معناِّ، وهو  اخلرب: ٌُسنُد إلى المبتدع، عي:  اسٌم مرفوع 

سٌع. واسٌع: خبر مرفوع، و المُة القكُم  لى موضوع الكالم. ت ول: البقُر وا
 رفِعه تنوٌُآ الضّم الظاهر. وكذا: اللٌُل ُمظلٌم. المذٌُع فصٌٌح. الممرضُة نشٌطٌة.

 وُقْكُم الخبر عنَّه مرفوٌع عبداأ، فالزْم هذِّ ال ا دَة النَّْقوٌة التً قّررها النَّاظم.

58-  َٔ ــَر ــَر ُمٞوــــ ٍِــــ ْٜ ِٞٔتَ َي ـــ ٌَــــ َّا  ـــَر  َيُمٞوــــ
 

  َ ْْ ِٜٖي ـــَٔدٜفــــــ ٍِــــــــْد ُمِه ــــ ًُ  َنٔع   ــــــــِ
 

ُْ  غٌر المفرد، والمفردورتٌآ:  لى صُ  الخبرُ ٌأتً  :اخلرب   ًا

 :وهو ما لٌس جملةأ وال شبٌهاأ بالجملة، ومآ عنواِ ه :املفزد: األّىل ْرٗالصُّ

اٌص. سدددعٌٌد مهتدددٍد. عخدددوا ُمْعَفدددى مدددآ  المفمممرد تحمممو  االسمممم -ٔ سدددعٌٌد َغدددوَّ
سوم.    الرُّ

رفعده تندوٌآ  و المدةمرفدوع  خبدرسدعٌٌد: مبتددع مرفدوع. غدواٌّص: سعٌٌد غواٌّص. 
 الضم.
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رفعده الضدمة  و المدةمرفدوع  خبرسعٌٌد ُمهتٍد. سعٌٌد: مبتدع مرفوع. مهتٍد: 
 الم ّدرة  لى الٌاء المقذوفة. عصله: مهتدي.

سوم. عخوا:    .واورفعه ال و المةُ ع، مرفو مبتدععخوا ُمْعَفى مآ الرُّ

ُة الم ددّدرة منددَع مددآ ظهورهددا الضددم رفعدده و المددةُ  ،عمرفددو خبددر ُمْعَفممى 
 التعّذر.

 .  صدٌ ً عخوا ُهدى. عخوا قاٍ . قلٌمُة كاتبٌة بار ٌة. عخُتا  وتقول

 ًم دٌ ، ص، قاٍ  ُهدى :با رما إ

رفعده  مرفوع، و المةُ خبر : ِّوب. عبانً المسجِد عبوُِّ ال مسة  ااسماأل -ٕ
 ، وهو مضافالواو

مرفوع، و المدة رفعده األلدفح خبر : مبد اآ: ُمبد اآ الّشاباآ  المثّتى -ٖ
 .مثّنىألّنه 

مرفوع، و المة رفعه : خبر ُمستمتعوآ الّسائقوآ الم المذّكر السَّ  جمع -ٗ
 الواو.

ــُريدُ   -59 ٍِـــ ٠ّ  َم ـــ ــِل  ٜ ِدَبَعـــ ــأ َ ٝقـــ  َيااٖجـــ
 

ٌٍَــــــًُدُ     ـــِ   ّٝ ٔاَ ـــ ـــ ًُ ااُعٝ ًَبــــ ــِ  َ  ــــ
 

ٍِــرُ   -60 ًُ اخٜل  ٔ ِنــَد ٜ ِنٔلَنــا  َيااع٤ــِرُ   َ ِ ــ
 

ًِٔاَنا   َياأوـــــِعُل  َمـــــِ   ٜفأ ـــــٔلٔو  ٜاٜ ـــــ
 

 ـٌَـــْد  ٜ َتـــْ  َيامٝلِرَ ـــَدا  َمــــَ   اخٜلَرـــرِ     -61
 

ـــرِ    ٜٛــ ـــْد  ٜ بـــــًُُى  ُ ي َب ـٌَـــ ًِٔاه٢ِو  ــ  ٜاٜ ــ
 

وهو ما كاآ جملةأ عو شبَه جملٍة، وهو عربعُة  :غري املفزد: الثاىٔ٘ ْرٗالصُّ

 :عنواع

 )وٌسّمى شبه جملة( نقو:  لمجرورالجار وا -ٔ

ْرُج  لى الَفَرِس. الع وبُة لَِمْآ ٌجوُر.   الُقْسُآ فً البداوِة. السَّ

القسُآ: مبتدع مرفوع. فً البداوِة: جار ومجرور فً مقّل رفع خبر.

ْرف -ٕ  )وٌسّمى شبه جملة( نقو:  الظَّ

  نَد عهلِنا. ال مُر بٌَآ الّسقاب. الرعُي قبَل شجا ة الشُّجعاآ. الخٌُر 

 ومآ الظروف: فور، تقت، بعد، مَع.. )سٌأتً القدٌل  نها فً باِبها(.

: شبه جملة ظرفٌة الّسقاب بٌآَ ال مُر بٌَآ الّسقاب: ال مُر: مبتدع مرفوع. 
 فً مقّل رفع خبر.
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وهً ما تألَّفْت مآ فعٍل وفا ل، عو فعٍل ونائِب فا ل  الجملة الفعلّية  -ٖ
 نقو: 

ٌُنفُر فً زٌٌد عتى. الج فُل ٌتعلُّر بأّمه. ذو الماِل  اهُل ُتْعرُف عسراُرُِّ. الطِّ
ُروا  ٌّوآ زوَّ قاف سبٌل هللا. الشٌَّخاآ ٌد واآ إلى هللا بالمو ظة القسنة. الصِّ

 الخبَر.

ًّ  لى الفتح الم ّدر،  مبتدع مرفوع.زٌٌد عتى: زٌٌد:  عتى: فعل ماٍ  مبن
الفعلٌة مآ الفعل والفا ل فً مقّل  والفا ل ضمٌر مستتر ت دٌرِّ هو، والجملة

 رفع خبر.

ٌُنفُر. ٌد واآ  ع رب الجمل الفعلٌة: ُتْعرُف عسُرارِّ. ٌتعلُّر بأّمه. 
ُروا الخبر.  بالمو ظة. زوَّ

وهً ما تألّفْت مآ مبتدع وخبر نقو: الجاهُل عسراُرِّ  الجملة االسمية  -ٗ
فُل وجُهُه عصفُر. الشٌَّخاِآ عسلوُبهما شائٌر.  مكشوفٌة. زٌٌد عبوِّ ذو َبَطر. الطِّ

ٌّوآ ِصْدقُهم قلٌٌل. قاف  الصِّ

 الجاهُل عسراُرُِّ مكشوفٌة:  -

  مرفوع.عول مبتدع الجاهُل:    

عسراُرُِّ: مبتدع ثاٍآ مرفوع، و المُة رفِعه الضّمة، وهو مضاف والهاء    
ًّ  لى الضّم فً مقّل جّر مضاف إلٌه.  ضمٌر متصل مبن

 دع الثانً مرفوع، و المة رفعه تنوٌآ الّضم.مكشوفٌة: خبر المبت   

والجملة االسمٌة )عسراُرُِّ مكشوفٌة( فً مقّل رفع خبر المبتدع األول 
 )الجاهل(.

  مرفوع.عول مبتدع زٌٌد عبوُِّ ذو َبَطٍر: زٌٌد:  -

عبوِّ: مبتدع ثاٍآ مرفوع بالواوح ألّنه مآ األسماء الخمسة، وهو مضاف     
 ًّ   لى الضّم فً مقّل جّر مضاف إلٌه.  والهاء ضمٌر متصل مبن

ذو: خبر المبتدع الثانً مرفوع بالواوح ألّنه مآ األسماء الخمسة، وهو     
 مضاف. 

َبَطٍر: مضاف إلٌه مجرور و المة جرِّ تنوٌآ الكسر. )الَبَطر: االستخفاف    
 بالّنعمة(.

 )زٌد(. والجملة االسمٌة )عبوُِّ ذو َبَطر( فً مقّل رفع خبر المبتدع األول

 .ِصْدقُهم قلٌلٌ . عسلوُبهما شائرٌ . وجُهه عصفرُ ع رب الجمل االسمٌة:  -
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 :فوائد وشواٍد 

ابُط ٔ)  ( إذا كاآ الخبُر جملةأ فال بدَّ له مآ رابٍط ٌربُطُه بالمبتدع، والرَّ
ٌكوُآ ضمٌراأ نقو الهاء فً جملة: الجاهُل عسراُرُِّ مكشوفة. عو ٌكوآ اسم إشارة 

 هذِّ فتاةٌ  فٌفٌة.نقو: فاطمُة 

ٌُف ( ٕ) ٌتطابُر المبتدع والخبر فً اإلفراد والتثنٌة والتذكٌر والتأنٌل نقو: السَّ
ابعوآ  قاطع. العاصمُة مكتّظٌة بالّسكاآ. الكتاباِآ ُمفٌداآ. العامالُت مجتهداٌت. الطَّ

 ماهروآ.

ًٌّ عدٌٌب/ شٖ) ًٌّ فلك ًُّ رٌاض وقً شا ٌر ( ٌجوُز عآ ٌتعّدد الخبُر: الُخَواَرْزِم
.  كاتٌب قاصٌّ

ٌُ ال: الجار ( ٗ) إذا كاآ الخبُر شبَه جملٍة فتماُم اإل راب  نَد الَبْصرٌٌآ عآ 
والمجرور، عو شبه الجملة الظرفٌة: متعلّر بمقذوف خبر المبتدع، وت دٌرِّ كائآ عو 

 ُمست ّر.

 :  (ٔ)قال ابُآ مالا

 وعخَبُروا بظدرٍف عو بقدرِف َجدرْ 
 

 ِو اسدددددَتَ رْ نددددداوٌَآ معندددددى كدددددائٍآ ع 
 

 مثاالآ: المشفى  لى تلٍّة  الٌٍة. 

 لى تلٍّة: جار ومجرور، متعلّر بمقذوف خبر المبتدع، وت دٌُرِّ كائآ عو 
 ُمست ّر.

 عسالُا الكهرباء فوَر المنازِل. -

ة متعلّر بمقذوف خبر المبتدع، وت دٌرِّ كائآ عو شبه الجملة الظرفٌّ فوَر المنازِل: 
 مست ّر.

 :ال ٌس ؤامر قال نبتدَ  بالنكرة إذا قصدنا التنوٌَع كما( ٌجوز عْآ ٘)

كبتٌآِ  فدداأ قْ زَ  وعقبلددـتُ    لددـى الددرُّ
 

  (ٕ)عُجددددـرُّ  وثددددوبٌ ُت ْسددددبِ لَ  فثددددـوبٌ  
 

م منهمددا مبتدددع مددع  كدلٌّ  وقددعَ  الموضددعٌآ قٌددلُ  فدً" ثددوبٌ قولدده " فيممه  اهدُ الصَّ
 ه عنوا اأ.عثوابَ  إذ جعلَ  ،التنوٌعَ  قصدَ ألنه  حكونه نكرة

 :صةاخلال

                                                            
 .ٕٙانظر: متآ علفٌة ابآ مالا، ص  (ٔ)

 (.9ٕٔ/ٔمآ شواهد ابآ   ٌل ) بٌتال (ٕ)
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: الّتدددخٌُآ الكددالم ، وهددو موضددوعُ بددهِ  تدددعُ بٌُ : اسددم مرفددوع، وهددو مددا المبتدددع -
 ممنوٌع.

 ورتٌآ: : ٌأتً المبتدع  لى صُ المبتدع عقوال -

  االسم الظاهر وٌشمل:

 . االسم المفرد

 . األسماء الخمسةو

 . المثّنىو

 . جمع المذّكر السالمو

 المصدر المؤّول.و

 :ثالثةر المنفصل، عو ما ٌسّمى بضمائر الّرفع، وهً الضمٌ وهومٌر: الضَّ  -ٕ

 .  ضمائر المتكلّم: عنا، نقآُ 

. و  ضمائر المخاطب: عنَت، عنِت، عنتما، عنتم، عنتآَّ

.  :ضمائر الغائبو  هو ، هً، هما، ُهم، ُهآَّ

  ى المبتدع: اإلشا ُة كاذبٌة.ٌكّمل معن الخبر: اسٌم مرفوع -

 ورتٌآ: صُ  لى  : ٌأتً الخبرُ الخبر عقوال

 الم.جمع المذّكر السَّ ، والمثّنى، واألسماء الخمسة، واالسم المفرد -ٔ

 عنواع: ، وهو عربعةُ جملةٍ  عو شبهَ  كاآ جملةأ  ما وهوغٌر المفرد:  -ٕ

  .ةاالسمٌّ  الجملةو ،ةالفعلٌّ  الجملةو ،فرْ الظَّ و ،والمجرور الجار

 

 

 وتطبيقات: أصئلة 

  ّما ٌلٌها: التالٌة، ثّم عجبْ  النُّصوص اقرع الضُّؤال األّل:

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ )    -

 .[ٕٔٙرٌة  ]الب رة:   (ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ



88 
 

 

ٌٌّآ، وبٌنهما عموٌر ُمْشَتِبهاٌت ال ٌعلُمها قاَل  - ٌٌّآ، والقراُم ب : "القالُل ب
 كثٌٌر مآ النَّاِس".

 .دٌنه، ومسلم فً كتاب البٌوع، باب عخذ القالل()رواِّ البخاري فً كتاب اإلٌماآ، باب مآ استبرع ل

ًُ ٌصـرُع عهَلهُ  -  والظلـُم َمْرَتُعُه وخٌمُ    قاَل الشَّا ر: البغ

ٌّآ المبتدع والخبر وفَر الجدول اآلتً -ٔ    : 

 الخبر المبتدع الجملة

ةٍ    َمَثلُ  َمَثُل الّذٌَآ ٌنف وَآ... َكَمثِل َقبَّ

ةٍ   فً ُكلِّ ُسنبلةٍ   فً ُكلِّ ُسنبلٍة مائُة قبَّ

 ٌضا فُ   وهللاُ ٌضا ُف لَِمْآ ٌشاءُ 

  هللاُ وهللاُ واسٌع  لٌمٌ 

ٌّآٌ   القالُل ب

ًُ ٌصـرُع عهَلهُ   البغ

 هاِت مثاالأ مآ اآلٌة الكرٌمة. مهل ٌتعّدد خبُر المبتدع -ٕ

 مما نوُع الخبر فً: بٌَنهما عموٌر ُمْشَتِبهاٌت. الظلُم َمْرَتُعُه َوخٌمُ  -ٖ

ٌّآ الفعددلَ  -ب  ٌُنف ددوَآ عمددواَلهم، ال ٌعلُمهددا كثٌددٌر مددآ الندداِس.: فددً فا ددلَ الو  دد
 .ٌصرُع عهَلهُ 

 مّثل بمثاٍل واقد مآ إنشائا عو مّما تقفظ لكّل مّما ٌلً: -ج

مبتددع خبدُرِّ جداّر ومجدرور، مبتددع خبدُرِّ جملدة فعلٌدة، خبدر متعدّدد والمبتدددع 
 ضمٌر منفصل.

داب ةم ثالثدة، عربعدة، كم  دد األفعال المضدار ة ا -د لدواردة فدً النصدوص السَّ
 خمسة. )اختْر(

 : المبتدع والخبر فً الجمل التالٌة ع ربْ  -هـ

ٌٌّآ. قُة تداٌج  القراُم ب ٌداَا عَْوَكتا وفُوَا نَفَخ. عْآ تستعمَل هاتَفا عنفُع لا. الصِّ
نددداُء  لدددى رؤوِس األصدددّقاِء ال ٌدددراُِّ إال المرضدددى. الَعددددوُّ ٌقشدددُد الجندددود، والجب

 ٌد وآ إلى تنسٌِر الورود 
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  :)الفا ل، نائب الفا ل، المبتدع، الخبر( استخرْج مآ البٌتٌآ الضُّؤال الثاىٕ:

 قال عقمد شوقً:

 شدمائل العظٌـمِ فً الُخلـِر  زانتا
 

ْغدددددـَرى   بهدددددـآَّ وٌوَلدددددـُع الُكرمددددداءُ  ٌُ
 

ةٌ  فللمنابددددـرِ ـَت  ْبددددطَ خَ  وإذا  هددددـِزَّ
 

دددددِديَّ ولل لدددددـ َتْعدددددـرو    كددددداءُ بُ وِب النَّ
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ًَأتَها ََ َيٜ َخ  َباُب ٜاا
 

َيَدٞفُعَّٜ األِنـَو َيَ ِصـُرَّٜ    -62

ــِر  اخٜلَرــــــــــــــــــــــ
 

ــِْو       ُ  ٢ْ ْٜٞفَعــا ٔبهـَٔ ٔى ا

ـــَِر  ُمِعَ رـــــــــــــــــــ
 

ٌ  ّأخْات َا مً اليَّْاصذ، ّاليَّضذ  ا الغػ٘ معياِ: ال ػٔري.   كا

ٌّدُر قكدَم المبتددع مدا ٌرفدُع ُقْكدَم المبتددع والخبدر، عي مدا ٌُ  ّا االصطالح: غ

ٌُجّدُد لهما ُقكماأ رخر.  والخبر، و

 واليواصُذ ثالثُة أىواع: 

 ترفُع المبتدع وتنِصُب الخبر نقو: كاآ ال طاُر سرٌعاأ. كان وأ واتها ( ٔ)

 نقو: إآَّ ال طاَر سرٌٌع. الخبر وترفعُ  ،المبتدع تنِصبُ   وأ واتها إنَّ ( ٕ)

جمٌعدداأ نقددو: ظننددُت ال طدداَر  الخبددروالمبتدددع  تنصددبُ   وأ واتهمما نَّ ظمم( ٖ)
 سرٌعاأ.

ٌخبُر النداظُم عآَّ كداآ وعخواِتهدا ترفدُع المبتددع وتنِصدُب الخبدر، وعّنهدا عفعدال، 
 وعآَّ هذا هو قكُمها المؤّكد المعتبر دائماأ ت ول: كاآ اإل صاُر  نٌفاأ.

 فما هً عخواُت كاآ التً تعمُل  مَلها فترفع المبتدع، وتنصب الخبرم

ََ  َيٜ ِمَسـْ ٜظـٖل َبـاَت    ٜا -63 ا

ــَرَ ا  ٜ ِهــــــــــــــــــــ
 

      ٍَِ ٜ ِ ــَ ْ َيَهـــاَد  ٜاــ

 َمـــــِ  َمــــا َبر٢َ ــــا
 

ــا    -64 ــ٤َّ  َيَم ــا اِ ٜو َْ  َم ـَا ــا َم

ــا  َٗ َمـــــــــ ــ  ٜفٔ ـــــــــ
 

ـــَٖرَ     ـــَا  َتصـ َيَمــــا  ٔمِنهـ

 اِ  ـــــــــــــــــــــَُ ا
 

65-      ََ ــا ــا ٜاٜ ـ ــا  ٜاَهـ ـــُو ٔبَ ـ ٜاـ

ـــإَٔ ا  ٜقـــــــــــــــــــــ
 

    ِِ ـٌَْد َياـُِ  َبـ٘را َيٜ ِهرــٔ

 َٕٔ اَهــــــــــــــــــــا 
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ٗ  أخ ًا ٍٕ:  أخْات  "كاٌ"  الث  ع ْغز

(ٔ)  ٌَ تفٌُد اتصاَف االسم بالخبر فً الماضً، إّما مع االن طاع نقو: كداآ  :َكا

ٌُف قاّراأ. وإّما مع االستمرار نقو   (ېئ ېئ ېئ) الصَّ
(ٔ) . 

ًّ  لى الفتح.  ٌُف قاّراأ: فعل ماٍ  ناقص مبن  كاآ الصَّ

ٌُف: اسم كاآ مرفوع، و المة   رفعه الّضمة. الصَّ

 قاّراأ: خبر كاآ منصوب، و المة نصبه تنوٌآ الفتح. 

تفٌُد اتصداَف االسدم بدالخبر فدً المسداء: عمسدى الجدوُّ بدارداأ. عمسدى  :َأِمَضى( ٕ)

 المجهوُل معلوماأ.

ًّ  لى الفتح.  ماٍ   فعلعمسى الجوُّ بارداأ:    ناقص مبن

 مرفوع، و المة رفعه الّضمة.  عمسى: اسم جوُّ ال

 منصوب. عمسى خبر: رداأ با

 (ڄ ڃ ڃ): تفٌُد اتصاَف االسم بدالخبر فدً جمٌدع النهدار: َظلَّ( ٖ)

 م(ڄ ڃ ڃ) . ما إ راب:(ٕ)

فدُل  :َباَت( ٗ)  تفٌُد اتصاَف االسم بالخبر فً وقت الَبٌدات وهدو اللٌدل: بداَت الطِّ

 هادئاأ.

ددباد نقددو: عصددبَح  :َأِصببَبَ ( ٘) المددرٌُ  تفٌددُد اتصدداَف االسددم بددالخبر فددً الصَّ

ٌّراأ.   ُمتغ

قى نقو: عضقى الورُد جمٌالأ. :َأِضَحى( ٙ)  تفٌُد اتصاَف االسم بالخبر فً الضُّ

دٌُآ  َر:َصا( 3) تفٌُد تقّوَل االسم إلى القالة التً ٌدلُّ  لٌها الخبر نقو: صاَر الطِّ

 . . صاَر الَخَزُف إناءأ  إبرٌ اأ. صاَر الُغراُب قمامةأ

                                                            
 .ٗ٘الفرقاآ، رٌة  (ٔ)

 .8٘النقل، رٌة  (ٕ)
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ًَ الخب ليَط:( 8) اأ.تفٌُد نف ٌّ فُل غب  ر  آ االسم: لٌس الطِّ

اأ. :َما َبِزَح( 9) ٌّ  تدلُّ  لى مالزمة الخبر لالسم: ما برَد إسقاُر  صاقباأ َوف

  تدلُّ  لى مالزمة الخبر لالسم:  ما زال الَعدوُّ ُمترّبصاأ. :َساَل َما( ٓٔ)

  َتِبراأ تدلُّ  لى مالزمة الخبر لالسم: ما انفاَّ المؤمُآ ُمعْ  :اِىَفكَّ َما( ٔٔ)

 تدلُّ  لى مالزمة الخبر لالسم: ما فتَب المرٌُ  ُمضطرباأ. :َفِتَئ َما( ٕٔ)

اأ. ما داَو:( ٖٔ) ٌّ  تفٌُد مالزمَة الخبر لالسم نقو: ال رمُآ العدوَّ ما دمُت ق

 مً أ  او كاٌ ّأخْاتَا:

 ،وال تدددّل  لددى َقددَدل ،آَمددزَ ناقصددة عي تدددّل  لددى  عفعددالٌ  كدداآ وعخواُتهددا

ها مآ األفعال ٌدّل  لى زمٍآ وَقدل نقو: فَتَح: فِْعل َدلَّ  لى زمٍآ وغٌرُ 
 ماٍ ، ودلَّ  لى َقَدل عي دلَّ  لى َقَركِة فتِح الباب.

" إذا دلَّْت  لدى معندى: وجدَد، وقدَدَل، فتكتفدً بالفا دل، وال ٕ) ( ت ُع كاآ "تاّمةأ
رُع. كد اَآ: فعدل مداٍ  تقتاُج إلى اسم عو خبر مثل: نزَل المطُر فكاَآ الدزَّ

 تاّم. الّزرُع: فا ل مرفوع.

إذا كاَآ الّشتاُء 
 فددددددددددددددأدفئونً

 

فدددددددددإآَّ الشدددددددددٌَخ  
 ٌُهِرُمدددده الشددددتاُء 

 

ما ٌتصّرُف مآ كاآ وعخواِتها ٌعمدُل  ملَهدا، وإلدى ذلدا عشداَر النداظُم: "َوَمدا ( ٖ) 
َف  اْقُكَمددا لَددُه ِبَمددا لََهددا". عي: مددا ٌددأتً مددآ كدداآ وعخواتِهددا فددً  ِمْنَهددا َتَصددرَّ

الماضددً والمضددارع واألمددر ٌعمددُل  ملَهددا نقددو: كدداآ الطعدداُم لذٌددذاأ. ٌكددوُآ 
ددُه لكوِندده ُشددجا اأ.  العددالُم ِسددراجاأ إذا عخلددَص. ُكددْآ مخلصدداأ لدددٌِنا وعّمِتددا. عقبُّ

 زٌٌد كائٌآ عخاا.

َل الناظُم لذلا ب وله: ُكْآ َبّراأ. عَْصِبْح صائماأ.  ومثَّ

ًّ  لى ال كوآ، ُكْآ: فعل عمر ناقص مبن  سُّ

 واسم ُكْآ: ضمٌر مستتر ت دٌرِّ عنت. 

َبددّراأ: خبددر ُكددْآ منصددوب، و المددة نصددبه تنددوٌآ الفددتح. مددا إ ددراب: عْصددِبْح 
 صائماأم

واألفعدداُل التددً تتصددّرُف تصددّرفاأ كددامالأ )عي ٌددأتً منهددا الماضددً والمضددارع 
 واألمر( هً:
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 كاآ، عمسى، عصبَح، عضقى، ظلَّ، باَت، صاَر.

تتصّرُف تصّرفاأ ناقصاأ )عي ٌأتً منها الماضً والمضدارع( واألفعاُل التً 
 هً: 

، برَد، زاَل.  فتب، انفاَّ

لددٌس )باتفددار النُّقدداة(، داَم ) لددى عصددّح  :فعددالآ همددا عصددالأ  تصددّرفُ ٌ ومددا ال
 اآلراء(.

(   مدَل كداآ بشدرط َفِتدبَ  ،اْنَفداَّ ، َزالَ ، َبدِردَ ( تعمُل األفعاُل األربعُة التالٌدة )ٗ)
، عو د داٌء، وتسدّمى عفعدال االسدتمرار، نقدو: عآ ٌت دّ  ًٌ ، عو نه ًٌ َم  لٌها نف

أ بجر اِئِا الَ ْطُر. .(ٔ) (پ ڀ ڀ)  وال زاَل ُمْنهالَّ

 ( ٌجوُز عْآ ٌت ّدَم خبُر كاآ وعخواِتها  لى اسمها نقو: ٘)

ًّ  لددى الفددتح. قائمدداأ: خبددر كدداآ  - كدداآ قائمدداأ زٌددٌد، كدداَآ: فعددل مدداٍ  ندداقص مبندد
مُة نصبه تنوٌُآ الفدتح. زٌدٌد: اسدم كداآ مرفدوع، و المدة رفعده تندوٌآ منصوب، و ال

   الّضم.

(ٕ)(   ھ ھ ھ ے ے) -
  

 قّ اأ: خبر كاآ ُم ّدم. عٌآ اسُم كاآم    

أ هَ نْ ُمدد زالَ  وال - و"ال  اسددمُ  عٌددآ. ُمددنهاّلأ: خبددر كدداآ م ددّدم. رُ ْطدد بجر ائددِا ال َ الَّ
 مزاَل"

   قال الشَّا ُر: -

داَس  َسلً إْآ َجِهْلدتِ  النَّ
  ّندددددددددددددددا و دددددددددددددددنهمُ 

 

فلدددددددٌَس سدددددددواءأ  
 (ٖ) الِـٌم وجهدولُ 

 

 

إْآ كنِت تجهلٌآ َقْدَرنا فاسألً الناَس  ّنا و دآ الدذٌآ ت دارنٌهم بندا،   المعتى
 .فإذا سألِت  رفِت، وذلا ألآَّ العالَم والجاهل ال ٌستوٌاآ

                                                            

(ٔ)  

 .3ٗالروم، رٌة  (ٕ)

 .ٖٓٔص  الندى،( وابآ هشام فً قطر ٙ٘ٔ/ٔمآ شواهد ابآ   ٌل ) البٌت (ٖ)
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اهدُ  "  لى قّدَم خبَر لٌس "س قٌلُ " فلٌَس سواءأ  الٌِم وجهولُ "  فيه والصَّ واءأ
 اسمها " الم".

 ( ٌ ُع خبُر كاآ وعخواتها جملةأ عو شبَه جملٍة نقو:ٙ)

ٌّة فً مقّل نصب خبر  ظلَّ جمٌٌل ٌقاوُل التسلّر. )ٌقاول التسلّر( جملة فعل
 ظّل.

فدً مقدّل نصدب خبدر  جملدةشدبه  باَت المعتكُف فً المسجد. )فدً المسدجد(
 .بات

فً مقدّل نصدب خبدر  جملةاِب( شبه )بٌآ الّسق عضقى البدُر بٌَآ الّسقاِب.
 .عضقى

 :اخلالصة

ْلُج ُمتراكماَ الخبر نقو: كاآ  المبتدع وتنِصبُ  ترفعُ : وعخواتها كاآ -   .الثَّ

 عختاأ هً: رةَ شْ  َ  ثاللَ "  كاآ" عخوات -

 ( َباتَ ٗ) ( َظلَّ ٖ)  ( عَْمَسىٕ)  ( َكاآَ ٔ) 

 ( لٌسَ 8) ( َصارَ 3)       ( عَْضَقىٙ) ( عَْصَبحَ ٘) 

 ( َما َفِتبَ ٕٔ)    ( َما اْنَفاَّ ٔٔ)         ( َما َزاَل ٓٔ) ( َما َبِرد9) 

  ( ما دامَ ٖٔ) 
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 وتطبيقات أصئلة: 

 غَٔا:ت ً األصٝغ٘ اليتع ال الٔ٘،  ّه أ ْب اليصْص  اقزأ

ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ) -

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ 

 .[ٖٓٔل  مراآ: رٌة ]ر   (ڑ ڑ

ٌِّر:ق - ٌّة فً مدد َتوبة بآ الُقَم  الْت لٌلى األخٌل

ٌبٌدددُت قرٌدددر العدددٌِآ 
 َمدددددْآ كددددداآ جدددددارِّ

 

ٌُْضددددقً بخٌددددٍر   و
 ضدددٌفُه ومناِزلُددده 

 
 

الُب الفتى ألستاذِِّ الشٌَّخ: قد كداَآ عدُب فدالٍآ  دْذباأ سدائغاأ فأصدبَح قاَل " - الطَّ
ٌُطاُر. اأ ال   ُمرَّ

ددٌُخ لتلمٌددِذِِّ الفتددى:  ْقلِددُب لهددم ِضددْرَع األدِب قّتددى قددال األسددتاُذ الشَّ ٌَ مددا زاَل 
 (8ٖٔ)جّنة الشوا، طه قسٌآ، ص استْنَفَد َلبَنُه، فهو ال ٌقلُِب اآلَآ إال دماأ". 

ٌّآ  -ٔ ندده و دد ٌّ وقددع اسددُم كدداآ وعخواتهددا فددً اآلٌددة الكرٌمددة ضددمٌراأ متصددالأ.  
 :  خبرِّ

 ُقفرة مآ النَّار.، فأصبقُتم بنعمِته إخواناأ، وُكْنُتم  لى َشفا إْذ ُكْنُتم ع داءأ 

 .هفضٌ ،جارِّ ،العٌآِ  قرٌر اضبْط عواخَر الكلمات فً بٌت الّشعر: -ٕ

 هاِت مثاالأ واقداأ  لى جواِز ت ّدِم خبر كاآ وعخواتها  لى اسمها. -ٖ

 .لٌس، ظلَّ، ما دام :ألخوات كاآ التالٌة ال ررآ الكرٌممآ  هاِت مثاالأ  -ٗ

ٌّآ الفعدددل والفا دددل فدددً: وا َتِصدددموا بقبدددِل هللاِ  -٘  لٌلدددى قالدددتْ ، فأن دددَذكم منهدددا،  ددد
ٌّة.  األخٌل

اأ  عصبحَ . ْذباأ فالٍآ  َ  عدبُ  كاآَ ع رْب:  -ٙ ْقلُِب لهم ِضْرَع األدبِ  زالَ  ما. ُمرَّ ٌَ. 
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ًَأتَها َٖ َيٜ َخ  َباَب إ٢
 

66-    َٖ ََ َ ٞ ُســُو إل٢ َ َ ــُل ٜاــا

َِ  ٜ 
 

ٍِـــــَ   َيٜاَعــــــٖل   ٜأ ـــــٖ   ٜا

َِ ِٜ ـــَ  َياـــــــــــــــــــــ
 

67- َٖ ُْ إ٢ ـــً َمأا ــــــــّا  َتٝ ــــــ

 ٜاَعـــــــــــــــــــــــأاوُ 
 

ٍِـــَ  احٜلٔرــٍَي     َئمِجـٝلُو ٜا

 َُٔ  ٜقــــــــــــــــــــــــا
 

 المبتددع، تنِصدبُ  اإآَّ وعخواتهُ  كَس َ َمِل كاآ وعخواِتها.  هاإآَّ وعخواتُ تعمُل 
َت الَقِبٌَب َقاِدٌم. الخبر نقو: وترفعُ  ٌْ ا َلَعالٌِم. َل ٌع. إِآَّ َمالِكأ  إآَّ القادَل ُمروِّ

ٌّ صّت   كغةَا  زّ ه ٍّٕ: ّأخْات  إ

. َت، ََلَعلَّ، َكأَآَّ ٌْ ، َل ، َلِكآَّ ، عَآَّ  إآَّ

َٖ َشـــــٚرِو  -68  ٜ َٖ ٜ اِّــــــِد ٔبــــــش٢

َِ ِٜ ـــٜ   ٔبــــــــــــــــــــــ
 

ٌَــــــا هـــــــَاح٢      ٜأ ــــــٖ   

 ٔاألِنٔ ِدَدأ  َ ــ ِ 
 

ٍِـَ  ٔ ِنـَدُنِو    -69 َئالٖ َ ٚنَ ٜا

ـــَصِل  َ ـــــــــــــــــــــ
 

ـــ ٢     ًَق٥ـ ـــَ  َيااٖ  َئالٖ َرٚج

ـــِل    ٜاَعــــــــــــــــــــــــ
 

َّ" أخْات   :ص تٌّ، ّل ّل ّا  ٍٗ ميَا معيٙ" إ

(ٔ )َٖ  )بكسر الهمزة( تدّل  لى التوكٌد، عي ت وٌة نسبة الخبر للمبتدع:  :إ

اقُة نظٌفٌة.   اقَة نظٌفٌة عقوى مآ قولا: السَّ اقَة نظٌفٌة. ف ولُا: إآَّ السَّ    إآَّ السَّ

اقَة نظٌفٌة:     إآَّ السَّ

: قددرف توكٌددد ونصددب.    دداقةَ إآَّ : اسددم إآَّ منصددوب، و المددُة نصددبه السَّ
 الفتقة. 

م الظاهر. نظٌفةٌ      : خبر إآَّ مرفوع، و المُة رفعه تنوٌُآ الضَّ

(ٕ )َٖ  )بفتح الهمزة( تدّل  لى التوكٌد، عي ت وٌة نسبة الخبر للمبتدع:  :ٜ 
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اقَة نظٌفٌة. شهدُت عآَّ هللَا واقٌد. ما إ راب: عآَّ هللاَ   واقٌدم  رفُت عآَّ السَّ

(ٖ )َٖ ِٜ  كأّنه هوتدّل  لى التشبٌه: كأآَّ الكرٌَم بقٌر. قال تعالى:  :ٜا
(ٔ)
. 

 كأآَّ الكرٌَم بقٌر: 

: قرف تشبٌه ونصب.   كأآَّ

  الكرٌَم: اسم كأآَّ منصوب، و المة نصبه الفتقة.

م الظاهر.قرٌ ب : خبر كأآَّ مرفوع، و المُة رفعه تنوٌآ الضَّ

 ى االستدراا: التلفاُز مفٌٌد، لكآَّ شاشَتُه ُمؤذٌٌة. تدّل  ل :ٜأ ٖ ( ٗ)

ُه ماكٌر.   المتجُر كبٌٌر لكّنه ُمزدقم. المدٌُر ُقلو اللساِآ، لكنَّ

ا صاِدِ الِْسِتْدَراِا َ ْآ": عْي تكوُآ لكآَّ لالستدراا ٌا  ٌَ وقوُل النَّاظم: "
 صاقبً قٌل  َرَ  وجاَء.

 آَّ لكددد اسددم: شاشددَتهُ تدراا ونصدددب. : َقددْرف اسددلكدددآّ لكددّآ شاشددَتُه ُمؤذٌددٌة: 
، وهددو مضدداف، والهدداء ضددمٌر متصددل منصددوب، و المددة نصددبه الفتقددة

ًّ فً مقّل جّر مضاف إلٌه.  مبن

م الظاهر.مرفوع، و المة رفعه تنوٌآ الضّ  آَّ لك خبر: ُمؤذٌةٌ  

(٘ ) ٍَِ  المستقٌل عو ما فٌه ُ ْسر:  وهو طلبُ تفٌُد التمنً  :ٜا

ددباَب  ائددٌد.  ددَت الَقِبٌددَب َقدداِدٌم. لٌددَت لددً جناقدداأ فددأطٌَر إلددى المسددجد لٌددَت الشَّ ٌْ َل
 األقصى 

باَب  ائٌد:   لٌَت الشَّ

منصددوب، و المددة نصددبه لٌددت  اسددملٌددَت: قددرف تمددآ، ونصددب. الشددباَب: 
  الفتقة.

م الظاهر.مرفوع، و المة رفعه تنوٌآ الضّ  لٌتَ  خبر ائٌد: 

ً َوالتَّوَ  :ٜاَعٖل( ٙ)  قُِّع: تدلُّ  لى التََّرجِّ

الترّجددً ٌعنددً طلددب األمددر المقبددوب: لعددلَّ األسددٌَر راجددٌع. لعددلَّ هللَا راٍ  
  ّنً. 

. لعلَّ الموَت قرٌٌب.والتوّقع: ٌعنً انتظار األمر المكروِّ: لعلَّ اإلنذاَر ُمَعدٌّ

 لعلَّ األسٌَر راجٌع: 

منصددوب، و المددة نصددبه لعددلَّ  اسددملعددلَّ: قددرف تددرج، وَنصددب. األسددٌَر: 
                                                            

 .ٕٗالنمل، رٌة ( ٔ)
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  .الفتقة

 م الظاهر.مرفوع، و المة رفعه تنوٌآ الضَّ  لعلَّ  خبرراجٌع: 

َّ ّأخْاتَا:  مً أ  او إ

( ٌجدوُز عآ ٌت ددّدَم خبددُر إآَّ  لددى اسددمها نقددو: إآَّ فددً القدٌ ددِة عزهدداراأ ُقْلددوةأ.  ٔ)
. لعدلَّ لهدا  ًَ منده مسدجداأ وَمْشدفى ومدرسدةأ لٌَت لً قِْنطاراأ مآ الدّذهبح ألبند

 ُم ُ ْذراأ وعنَت تلو

لعددلَّ لهددا ُ ددْذراأ: لعددلَّ: قددرف تددرج، ونصددب. لهددا: جددار ومجددرور متعلّددر بخبددر 
منصوب، و المة نصدبه  لعلَّ  اسممقذوف فً مقّل رفع خبر لعلَّ. ُ ْذراأ: 

 الفتح.تنوٌآ 

 ( ُتْكسر همزة إآَّ فً المواضع التالٌة:ٕ)

وَم مناسدددبٌة إذا وقَعدددْت فدددً عول الكدددالم، وبداٌدددة الفِْ دددرة نقدددو: إآَّ هدددذا الٌددد -
ٌّة..   وطن

 إآَّ عخاا َمْآ واساا. .(ٔ) (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ) 

ٱ ٻٻ )إذا جدداءْت بعددَد الَ َسددم: وهللِا إآَّ المقاكمددَة باطلددٌة.  -

 .(ٕ)   (ٻ ٻپ پ

 .(ڈ ژ ژ ڑ) إذا وقَعْت بعَد ال ول: قلُت إآَّ التاجَر َغشَّنً. -
(ٖ)  

 (ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ )قُْل إّآ المنظَر راقندً.     
(ٗ). 

                                                            
 .ٔال در، رٌة ( ٔ)

 .ٖ  -ٔ الّدخاآ، رٌة( ٕ)

 .ٖٓمرٌم، رٌة ( ٖ)

 .9ٙالب رة، رٌة  (ٗ)
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 .(ٔ) (ڳ ڱ ڱ ڱ)عْآ ت َع الالُم بعَدها نقو:  لمُت إّنا َلصادٌر.  -

دداأ  ُتْفددتح( ٖ) ٌّ همددزة إآَّ فددً جمٌددع المواضددع  دددا المددذكورة نقددو:  لمددُت عآَّ  ل
ُمعت ٌل. تعجُبنً عخالقُُه إال عّنه كثٌُر النِّسٌاآ. لدو عّندُه ذاكدَر َلدنَجَح. لدوال عّندا 

 مجتهٌد.ُمجدٌّ ما نجقَت. قّ اأ عّنُه 

( تسّمى الالم الواقعدة فدً خبدر إآَّ وعخواتهدا الدالم الُمَزْقَل دةح ألّنهدا ُزْقلَِ دْت ٗ)
ٌُستضاُء بِه. سوَل َلنوٌر   مآ المبتدع إلى الخبر: إآَّ الطبٌَب َلقاذٌر. إآَّ الرَّ

: قرف توكٌد ونصب.   إآَّ الطبٌَب َلقاذٌر: إآَّ

َلقاذٌر: الالم ُمَزْقَل دة قدرف  تقة.منصوب، و المة نصبه الف إآَّ  اسمالطبٌَب: 
ًّ  لددى الفددتح. قدداذٌر:  دد إآَّ  خبددرمبندد م مرفددوع، و المددة رفعدده تنددوٌآ الضَّ

 الظاهر.

: لكْآ. ( ٘) : كأْآ /لكآَّ ، عآَّ فتصبح: إْآ، عْآ /كأآَّ  ُتخّفُف عخواُت إّآ المشّددة وهً: إآَّ

. ٌثدورُ  كدأْآ قٌدواٌآ هدائج. هدو  ت ول: إْآ زٌداأ لكدرٌم. عٌ ندُت عْآ ال ٌفشدل المجددُّ
ٌّاطُة بار ٌة لكْآ خٌوُطها ردٌئٌة.   قانٌع لكْآ عخوِّ طامع. الخ

 وللنُّقاة فً إ مال عخوات إآَّ وإهمالها عقواٌل لٌس هنا مقلُّها.

دباَب ٌعددوُد ٙ)  ( عال لٌدَت الشَّ
 ٌومدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددداأ 

 

فأُخبـَِرُِّ بمدا فعدـَل  
 (ٕ)المشدددددددددددددددددددٌبُ 

 
 

إلٌه شباُبهح لٌقّدَثُه بما فعَل به المشدٌُب مدآ  ٌتمنّى الّشا ُر عآ ٌعودَ   المعتى    
 .َضْعٍف وَهَرم

اهدُ  باَب ٌعودُ "  فيه والصَّ دلَّْت "لٌدَت"  لدى التمّندً، وعخدذت  قٌلُ " لٌَت الشَّ
 اسماأ وخبراأ.

 :اخلالصة

 :تٌّ سِ " إآَّ " عخواتُ ، والخبر المبتدع، وترفعُ  تنِصبُ  وعخواتهاإآَّ  -

: تدّل  لى التوكٌدٔ)  .  ماَء زمزم َ ْذبٌ  إآَّ : ( إآَّ

: تدّل  لى التوكٌدٕ)  .  واقدٌ شهدُت عآَّ هللَا : ( عَآَّ

: تدّل  لى التشبٌه: كأآَّ ٖ)  . قلعةٌ  المتجرَ ( َكأَآَّ

: تدّل  لى االستدراا: ٗ) ُمؤذٌٌة.  عشّعَتهُ  لكآّ ، الهاتُف مفٌدٌ ( َلِكآَّ
                                                            

 .ٔالمناف وآ، رٌة ( ٔ)

 .ٕٙٔص  الندى،مآ شواهد ابآ هشام فً قطر  البٌت( ٕ)
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ددَت: تفٌدددُ ٘) ٌْ ددبا لٌددتَ : رُ ْسدد التمنددً وهددو طلددب المسددتقٌل عو مددا فٌدده ( َل  الصِّ
 راجٌع.

َوقُِّع: لعلَّ ٙ) ً َوالتَّ وجَة ( َلَعلَّ: تدلُّ  لى التََّرجِّ  . ضٌةٌ راالزَّ

 وتطبيقات: أصئلة 

 عً األصٝغ٘ اليت تغَٔا: ال الٔ٘،  ّه أ ْب صْص اليُّ اقزأ

إآَّ القٌددداَة َلثدددـوٌب  -
 سدددددددددوَف نخَلُعددددددددده

 

وكددلُّ ثددوٍب إذا مددا  
 َرلَّ ٌنخلِددددددددددددددددددعُ 

 
 

ُت عرى ولسددددددددددددددد -
 الّسددعادَة جمددَع مددالٍ 

 

ًَّ  هدـو   ولكآَّ الت ـ
ددددددددددددددددددددددددددددعٌدُ   السَّ

 
 

 :بّشاُر بآ ُبْرد ٌصُف َمْنِطَر مقبوبِتهقال  -

 وكأآَّ َرْجـَع قددٌِثها
 

قَِطددددددُع الّرٌدددددداِ   
 ُكِسددددددددٌَآ َزْهددددددددرا

 
 

 وكأآَّ تدـقَت لسداِنها
 

هاروَت ٌنفُل فٌده  
 ِسددددددددددددددددددددددددددددْقرا 

 
 

    

ٌّآ -ٔ  :  لجملتٌآما فً اخبرهو لكآَّ و آَّ إاسم   

ًَّ  ولكآَّ . إآَّ القٌاَة لثوبٌ           عٌُد.السَّ  هو الت 

ٌّآ اسم كأّآ وخبرها فً بٌتً بّشار بآ ُبْرد -ٕ  . 

 ما الّشاهُد فً قول الشَّا ر: -ٖ

ددددددباَب  عال لٌددددددَت الشَّ
 ٌعددددددددددددوُد ٌومدددددددددددداأ 

 

فأُخبـَِرُِّ بمدا فعدـَل  
 م المشددددددددددددددددددددٌبُ 

 
 

 .كأآّ ، لعلّ  ،لٌتالتالٌة:  إآَّ وات مآ ال ررآ الكرٌم ألخواقداأ هاِت مثاالأ  -ٗ

 "وكلُّ ثوٍب إذا ما رلَّ ٌنخلُِع".: قول الشَّا ر فً قّدد المبتدع وخبَرُِّ -٘

دا ر فدً قّدد اسَم "لٌس" وخبَرها -ٙ "ولسدُت عرى الّسدعادَة جمدَع : قدول الشَّ
 مال".

 :  معدخْل ثالثاأ مآ عخوات إآَّ  لى الجمل التالٌة مع إجراء التغٌٌر الالز -3
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اأ فصار عدُبُه تجارةأ، وَ ْذباأ،  فالآٍ  كاَآ عدبُ        .عصبَح ُمرَّ

 

ًَأتَها ٜظٖ  َباُب  َيٜ َخ
 

٢ْ  ٔاِ ٔصِي -70 ِٜٞفَعا  ااٝ ٝلًٔب  ٔب

 ُمِرَ ـــــــــــــــــــــــــَدا
 

ََ   َيَخَرـّرا   ٜظَنــِن ُ   َيِنــ

ـــَدا    َيَجـــــــــــــــــــــ
 

ــِرُ   َدٜ ٓ -71 ــُ   َ ٔســ  َيَجَعٞلــ

 ـََ َ ــــــــــــــــــــــــــا
 

 دـَِ ُتَياٖتٔخٞلـُ    ٜاـَ اٜ  

ــا  َ ٔلَ ـــــــــــــــــــــــ
 

ددُر ُقكددَم المبتدددع والخبددر، و ملُهددا عّنهددا:هددا وعخواتُ  آَّ ظدد ٌّ  مددآ النَّواسددِخ التددً تغ
 وٌ اُل له مفعوٌل ثاٍآ.  الخبرَ  تنصبُ و وٌ اُل له مفعوٌل عوُل، المبتدع، تنِصبُ 

 مآ عفعال ال لوب عي األفعال التً معناها قائٌم بال لب. ها وعخواتُ  آَّ وظ

ٌَ ِظاأ.القزٌٌد آَّ ت ول: ظ    ارَس 

 :  ثالثُة عقسام وهً عفعالكلُّها  تسعٌ  آّ ظ وعخواتُ 

، قِسددَب، خدداَل،  األّل: ْجَقدداآ، عي تفٌددُد تددرجٌَح وقددوِع الخبددر: ظددآَّ عفعددال الرُّ

 َزَ َم.

.َظآَّ   : ظآَّ ال ائُد المعركَة وشٌكةأ

. :َقِسبَ  .(ٔ) (ڑ ڑ ک ک) قسَب المغّفُل الشِّهادَة ث افةأ

 ُت المختبَر ُمتطّوراأ. إخاُل المؤتمَر ناجقاأ.اَل: ِخلْ خ

 : ز مُت َبْكراأ جرٌئاأ. ز متنً شٌخاأ ولسُت بشٌٍخ َزَ مَ 

عفعددال الٌ ددٌآ، عي تفٌددُد الٌ ددٌآ وتق ٌددَر وقددوِع الخبددر: وجددَد، رعى،  الثــاىٕ:

 َ لَِم.

مَت َكْنـزاأ. :َجدَ و لَح خٌراأ. وجدُت الصَّ  وجَد المتخاصماآ الصُّ

. رعٌُت هللَا عكبَر ُكلِّ شًٍء.رعى  :َرعَى    ال اضً الُقّجَة صقٌقةأ

                                                            
 .8ٔالكهف، رٌة  (ٔ)
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 :  لَم الطالُب التفّوَر ثروةأ. َ لِْمُتا باذَل المعروف.َ لِمَ 

ٌرورة، :ثلثاال  .اّتخذَ ، جعلَ : التصٌٌَر واالنت العي تفٌد  عفعال الصَّ

هَب خاتمدداأ.  :َجَعددلَ  ڃ ڃ ) جعددَل القددّداُد الَمْعددِدَآ بابدداأ. جعلددُت الددذَّ

 .(ٔ) (چ

ٌَف صاقباأ.  :اتََّخذَ   .(ٕ) (ں ں ڻ ڻ)اّتخَذ خالٌد السَّ

72- ُْ ـٌَـّدا    ٜظَنِنـ ُ ٜقِد   َتٝ ً

َٜٔقا ــا  َهــــــــــــــــــــ
 

ًِٔاـــــٔو َئخٞلـــــُ     ٔفــــَ  ٜق

ـــّرا ــا َ ِ ــ  َ أ ٜقــ
 

  ضرَب التاظُم مثالين هما 

ا  َظَنْنتُ ( ٔ)  :َصاِدَقاأ َزٌدأ

كوآ، والتاء ضمٌ ًّ  لى السُّ ر مبندً  لدى الضدّم فدً ظنْنُت: فعل ماٍ  مبن
 مقّل رفع فا ل. 

زٌداأ: مفعول به عّول منصوب. صادقاأ: مفعول به ثاٍآ منصوب.  

اِخْلُت  ( ٕ)  :َقاِذَقاأ  َ ْمرأ

ًّ  لى الضّم فً  كوآ، والتاُء ضمٌٌر مبن ًّ  لى السُّ ِخْلُت: فعل ماٍ  مبن
به ثاٍآ مقّل رفع فا ل. َ ْمراأ: مفعول به عّول منصوب. قاذقاأ: مفعول 

 منصوب.

َّ ّأخْاتَا:  مً أ  او ظ

ۈ ۈ ٴۇ ) ( تأتً ظآَّ للرْجَقاآ، وتأتً للٌ ٌآ كما فً قوله تعالى: ٔ)

 .(ٖ)   (ۋ ۋ

ٌّة نقو: رعٌُت األدَب عجمَل ٕ) ( رعى التً تنصُب مفعولٌآ هً رعى اال ت اد

                                                            
 .ٖٕالفرقاآ، رٌة  (ٔ)

 .ٕ٘ٔالنساء، رٌة  (ٕ)

 .ٙٗالب رة، رٌة  (ٖ)
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ٌّة التً فً المنام مثل:   . (ٔ)   (ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ)زٌنة. ورعى الُقلُم

ا رع ٌّة فال تنصُب إال مفعوالأ واقداأ ت ول: رعٌُت طائراأ  لى عمَّ ى الَبَصر
 الُغصآ.

( وجَد التً تنصُب مفعولٌآ هً وجَد بمعنى الِعْلم ومصدُرها الوجود نقو: ٖ)
ا "وجَد" التً بمعنى "عصاَب" فال تنصُب إال  وجدُت ال وَم صالقٌآ. عمَّ

زٌٌد قاجَتُه. وجدُت  مفعوالأ واقداأ ومصدُرها الِوْجداآ، ت ول: وجدَ 
رٌر.  ِمْقَفَظتً  لى قار ِة الطَّ

 ( مآ عخوات ظآَّ التً لم ٌذكْرها الناظم: ٗ)

اقَا مهّذباأ. َحجا بمعتى ظنَّ   -  قَجا زٌٌد الضَّ

 ال َتْعُدْد القاسَد  اقالأ. َعدَّ  -

 َهْب عخاا سلٌَم الّصدِر. َهْب  -

اأ. دَرى  - ٌّ اأ وف ٌّ  َدرٌُت  ل

 تعلَّْم راقَة النفِس قراءَة ال ررآ.  معتى "اعلْم" تعلَّْم ب -

اُِّ قتى ترَكُه َرُجالأ. ترَك  -  َربَّ

 شددددددددٌخاأ  تنددددددددًمْ  َ زَ 

 ولسدددددددددددددددُت بشدددددددددددددددٌخٍ 
 

دددبُّ   ٌَ ددٌُخ َمددْآ  إّنمددا الشَّ
 (ٕ)َدبٌبدددددددددددددددددددددددددددددددددددا

 
 

ظّنْت هذِِّ المرعةُ عنَّنً قد َكِبْرُت، فاّد دْت عنندً شدٌخ، لكّنهدا ال تعلدُم   المعتى
ددٌخَ  هددو الددذي ال ٌ ددوى  لددى الّسددٌر، والددذي ٌمشددً َمْشددٌاأ ضددعٌفاأ، عّمددا عنددا  عآَّ الشَّ

راأ قوٌاأ  ٌْ  فأسٌُر َس

مماهدُ  ْجقدداآ، وقددد " شددٌخاأ  متنددً َ زَ "  فيممه والصَّ فددإآَّ ز ددَم فعددٌل داّل  لددى الرُّ
 نصَب مفعولٌآ، عولهما: ٌاء المتكلّم، وثانٌهما: شٌخاأ.

 :اخلالصة

الخبددر  تنصددبُ و وٌ دداُل لدده مفعددوٌل عوُل، المبتدددع، تنِصددبُ  :وعخواتهددا آَّ ظدد -
 وٌ اُل له مفعوٌل ثاٍآ. 

 مآ عفعال ال لوب عي األفعال التً معناها قائٌم بال لب. وعخواتها  آَّ وظ -

                                                            
 .ٌٖٙوسف، رٌة ( ٔ)

 .89ٔص  الندى،مآ شواهد ابآ هشام فً قطر  البٌت( ٕ)
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 : ثالثة عقسام وهً عفعالكلُّها  تسعٌ  آّ ظ عخواتُ  -

، قِسددَب، خدداَل، ع األّل: ْجقدداآ، عي تفٌددُد تددرجٌَح وقددوِع الخبددر: ظددآَّ فعددال الرُّ

 .ز مَ 

ًَّ َسْهالأ.َظآَّ             رٌَر الجبل ائُر الطَّ  : ظآَّ السَّ

عفعددال الٌ ددٌآ، عي تفٌددُد الٌ ددٌَآ وتق ٌددَر وقددوِع الخبددر: وجددَد، رعى،  الثــاىٕ:

 َ لَِم.

 رعْت لجنُة التَّق ٌِر المعلَِّم برٌئاأ.  :َرعَى           

ٌرورة، :ثلثاال  .اّتخذَ ، جعلَ : التصٌٌَر واالنت ال عي تفٌدُ  عفعال الصَّ

 جعَل النَّّجاُر الخشَب باباأ. :َجَعلَ            

 وتطبيقات أصئلة: 

 عً األصٝغ٘ اليت تغَٔا: ال الٔ٘،  ّه أ ْب اليصْص  اقزأ

  شددددددددددٌخاأ  تنددددددددددًمْ  َ زَ  -
 ولسدددددددددددددددُت بشدددددددددددددددٌخٍ 

 

ٌُخ َمدـْآ ٌددبُّ   إّنما الشَّ
 َدبٌبدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا

 
 

ولسدددُت عرى الّسدددعادَة  -
 جمدددددددددددددددددددَع مدددددددددددددددددددال

 

ًَّ  ولكددددآَّ    هددددـو الت ددددـ
دددددددددددددددددددددددددددددددددددد  عٌدُ السَّ

 
 

مددآ ِخصددال األد ٌدداء والمندداف ٌآ فددً  صددرنا القدددٌل عّنهددم: ٌظّنددوآ الَكددِذَب  -
ْشوَة وسٌلةأ لكسدِب د دواهم  ٌّروآ القرَّ باطالأ، وٌّتخذوآ الرِّ ٌُص ، و ٌّةأ دبلوماس

 فً المقاكم، وٌقَسبوآ الناَس غافلٌآ  نهم.

فا َل كل،  استخرج مآ النصوص األفعاَل الماضٌة والمضار ة، واذكرْ  -ٔ
 منها.

ٌّآ -ٔ   الّسدعادةَ  عرى، شدٌخاأ  َزَ ْمتندًالجملتٌآ:  فً مفعولً "ز م" و"عرى"  
 جمَع مال.

ٌّآ  -ٕ  ظآَّ وعخواتها ومفا ٌَلها وفَر الجدول التالً: 

 ٕالمفعول  ٔالمفعول  ظآَّ  الجملة

ٌّةأ      ٌظّنوآ الكذَب دبلوماس
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ٌّروآ القرَّ باطالأ      ٌُص

    ْشوَة وسٌلةأ ٌّتخذوآ الرِّ 

    ٌقسبوآ الناَس غافلٌآ 

ٌّةصَ البَ  "رعىو"ة اال ت ادٌّ  "رعىما الفرُر بٌآ " -ٖ  مر

 .بْ ـهَ  ،مَ ـَ لِ  ،مَ ـَز َ مّثْل مآ إنشاِئا بجملة ُمفٌدة لكّل مآ:  -ٗ

ٌُخ َمْآ ٌدبُّ َدبٌبافً قول الشَّا ر: " ُِّقّدد المبتدع وخبرَ  -٘  ".إّنما الشَّ

  لى الجمل التالٌة:  : "إخاُل، َقِسَب، وَجَد"آَّ ظاأ مآ عخوات عدخْل ثالث -ٙ

عٌفُة خاسرةٌ. -   األّمُة الضَّ

. الشِّعرُ  كاآَ  - ًّ  ِسالقاأ فّعاالأ فً العهِد اإلسالم

 .إآَّ الواسطَة َسَرطاُآ العصر -

 الُمْطِرُبوآ كاألفٌوآ ٌخّدُروآ ع صاَب الشَّباب. -

 ها فً اآلٌات الكرٌمة التالٌة:ع رْب َمْفُعولً ظّآ وعخوات -3

-  َخلٌالأ هللاُ إبراهٌَم  واّتخذ. 

- ُِّمنثوراأ هباءأ  فجعلنا.

- وهم ُرقودٌ  عٌ اظاأ  وتقسُبهم. 
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ّٝ ِٝ امٜلِعر٢ٜف  َيااٖنٔ َر
 

ٌِ َ   َياِ ٜلِو -73 ااٗرِشـَد   ُنـٔد

َٖ ــِو ٜ   امٜلِعر٢ٜفــــــــــ
 

 ّٝ ٍَا   َخِ َس ــِل٢   ٔ ِنــدَ ٜ ِشـ ٜ نـ

ــِو  امٜلِعر٢ٜفــــــــــــــــــــــ
 

74- ََ ــ ــٖو   َيِنــ ُِ ُثــ ـــ ااٖضٔ ــ

ــُو ــُو ااَعٜلـــ  األِنـــ
 

ِٔ   ٜفـــُ ي  ََا ْٜ  األِنـــُو  ُثـــٖوا

 امٝلــــــــــــــــــــــــــــِرَهُو
 

ـــا -75 ــٔ ُ   َيَم ــٔد َن ــْ ٜ َ  إ٢ٜا

ـــِو ِْٜدَبَعـــــــــــــــ  ا
 

َْ  ٜفاٞفَهـــو٢ ٝ ٔ ٍـــَ   امٔلَجـــا

 َياِتَرعــــــــــــــــــــــــَِو
 

شد  -ا لْم   عآَّ االسَم قسماآ: معرفة وَنِكرة. -هداَا هللاُ إلى الرُّ

ددد، ال ُدددس، عُُقددد،  ٌْ ٌّآ نقددو: َز المعرفددُة هددً اللفددُظ الددذي ٌدددلُّ  لددى شددًٍء ُمعدد
ل. ٌْ  النِّ

ُ٘ أعٔاٛ ٍٕ:  أقضاو  املعزف٘ عي   العارفني بالّيْحْ مخض

 و ُمخاطب عو غائب.وهو ما دلَّ  لى متكلّم ع ااٖض ِ  ي امٝلِضَ ر: -ٔ

 المتكلّم: عنا، نقآ. -

- .  المخاطب: عنَت، عنِت، عنتما، عنتم، عنُتآَّ

- . ، ُهما، ُهْم، ُهآَّ ًَ  الغائب: ُهَو، ِه

ٌٍّآ  اقل عو غٌدر  اقدل مدذّكر عو ُمؤّندل، وهدو  ااَعٜلو: -ٕ وهو ما دلَّ  لى ُمع

 ثالثُة عصناف:

 ، ُ َمر، لٌلى.َ َلُم األشخاص: ردم، قواّء، مقّمد، خدٌجة -

 َ َلُم األماكآ: مّكة، صنعاء، غرناطة، َسَمْرَقند. -

عسددامة )لأسددد(، ُثعالددة )للثعلددب(، ُذَؤالددة )للددذئب(، عّم : ساجنددُم األَلدد َ  -
 ًّ دُب اإلضداف ٌَط )للع رب(. والَعَلُم منه المفدرُد نقدو: زٌدد، والُمَركَّ ِ ْر

ًّ نقو: سدٌب ُب الَمْزِج وٌِه، والمرّكدب اإلسدنادّي نقو:  بد هللا، والُمَركَّ
 نقو: تأّبَط شراأ. )ارجع إلى َقْطر النَّدى، و ّرف بهذِّ الُمَرّكبات(.

وٌن سددم الَعَلددُم إلددى اسددٍم نقددو: ُ مددر، وُكنٌددٍة نقددو: عبددو قفددص، وَلَ ددٍب نقددو: 
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 الفارور.

وهدو االسدُم الدذي اقترَندْت بده "عل" فأفادتده  احملل١ْ بـِْ اا عرٌـ  ر ي اَْاِ :   -ٖ

ُجل، النافذة، المعهد، الَبْهجة، العلوم، الّناس. التعرٌ  َف نقو: الرَّ

 ينً  ً اَ: االنو املرهو: -ٗ

ٌّة. -ع ٌٍّة عو معنو ٌّآ بوساطِة إشارٍة قّس  اسم اإلشارة: وهو ما دلَّ  لى ُمع

 لل رٌب: هذا، هذِّ، هذاآ، هاتاآ، هؤالء. -   

 للبعٌد: ذاا، ذلا، عولئا. -   

ٌّآ بوسداطة جملدة عو شدبهها ُتدذكُر بعدَدُِّ االسم الموصول: م -ب ا دلَّ  لى ُمع
 وتسّمى صلة:

َآ. - ٌْ  للمذكر: الَّذي، اللَّذاآ، الَِّذ

 للمؤّنل: التً، اللتاآ، اللواتً، الالئً. -

ٛ  املْصْل٘: "َمْآ" ُتستعمل للمفدرد والجمدع وتددّل  لدى العاقدل:  ّم ً األمسا

 جاَء َمْآ عنتِظُرُِّ.

مفددرد والجمددع وتدددّل  لددى غٌددر العاقددل: عنف ددُت مددا فددً ُتسددتعمل لل ّ"مــا":

 الِمْقَفظة.

 االنو املضا  إىل يا ٕد م  اْدبعّ امل  دمّ: -٘

ٌكتسُب هذا المضاُف تعرٌَفُه مآ المضاف إلٌه نقو: كتاُب زٌٍد مفٌٌد، كتاُبندا 
 دوَة ُمفٌٌد.ُمفٌٌد، كتاُب األستاِذ ُمفٌٌد، كتاُب هذا الولِد مفٌٌد، كتاُب الَّذي قضَر النّ 

 " د وةٌ إلى َفْهم المثال اآلتً وتدّبرِّ: الِمَثاَل َواْتَبَعهْ  َفاْفَهمِ وقوُل الناظم: "

76- ًُ ـــ ـــُد   َ ِ ـ ـــا َئنِنـ ٜ َ ـ

ــاٜلُ   َيااُ ـــــــــــ
 

ــِي  َيَ اٜ   ـــا  َيابـــــ َ ٖ َنـــ

ـــاُ   إ عـــــــــــــــــــــــــ
 

 ضرَب الناظُم عمثلةأ للمعارف:

 فالضمٌُر مثالُُه: عنا. 

 د. العَلُم مثالُُه: هن

 المعّرف بأل )ذو األداة( مثالُُه: الغالم. 

   : ذاا.هُ مثالُ  سم المبهماال

: ابندً. عي عآَّ كلمدَة "ابدآ" قدد صدارْت معرفدةأ هُ مثالُدمضاف إلدى المعرفدة ال
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 بسبب إضافِتها إلى المعرفة التً هً ٌاء المتكلّم.

دداظم:  كددلَّ َمددْآ ُذِكددَر فددً : إشددارة إلددى عآَّ إنعدداَم هللا  ددمَّ ا إنعددامُ نددَ مَّ وقددوُل النَّ
 المثال.

77- َِ ــّ ا   َيإ٢ ــَرٓ اِنـــــ َتـــــ

ــَ   ــإّٔعا ٔفــــ َشــــ

 ٔجِنٔســـــــــــــــــــٔو
 

ـــِو  ٍِٚ  َيٜا ــ ـــَ   ٌَُع َيا ـــّٔدا ٔفـ

ــٔو  َ ٞؤســـــــــــــــــــــــــــ
 

78- ًَ امٝلَن ٤ـــُر َيَمِهــــَ ا  ٜفِهــــ

َٔ ـــر٢  ُتــــــــــــــــــــ
 

ــَي  ـــٚدٔى  َتٞ ر٢ٌــ   ٔاٜوهـــــِو٢  َ ــ

ــَِ ٔدُ  امٝلرـــــــــــــــــــــــ
 

ْٜٔاــــــٕ   ٜفٝ ـــــٗل -79 َمــــــأ  

ـــال٤ ٢  َيااــــــــــــــــ
 

 ٌَُِ   ٜاـااٜوــــــــــَر ٢  ِصٝلــــــــــ

 َيااُ ــــــــــــــــــــــــــاٜل ٢
 

ٌُطلدُر  لدى كدّل فدرد  ٌعنً الناظُم عّنا إذا رعٌَت اسدماأ شدائعاأ فدً جنِسده، عي 
ٌّْآ واقداأ نقو: فدرس، غدالم، رجدل، كتداب، فهدذا هدو تعرٌدُف االسدِم  ٌُع منه، ولم 

ر.   الُمنكَّ

ٌّآ نقدد و: عُسددامة،  رفددَت عآَّ المعرفددَة هددً اللفددُظ الددذي ٌدددلُّ  لددى شددًٍء ُمعدد
بع الخالً.  دمشر، الرُّ

ا التَّكرة فهي  االسم الشَّائع فدً الجدنس الدذي ال ٌخدصُّ واقدداأ بعٌِنده مدآ  أمَّ
 بٌِآ عفراِد جنِسه، بل ٌصلُح إطالقُُه  لى كّل واقٍد نقو رجل، وامرعة.

 رجل: ٌصّح إطالقُُه  لى كّل ذكٍر بالٍغ مآ بنً ردم.

 نثى بالغٍة مآ بنً ردم.امرعة: ٌصّح إطالقُُه  لى كّل ع

 وكذلا: كتاب، قلم، عنبوب، خرٌطة، ُمؤسسة، إذا ة، َبرٌد، م الة، ُتفاقة.

وإذا عردَت عآ ت ّرَب معنى النَِّكرة لفهم المبتد  فً النَّْقو ف ْل له: إآَّ النَّكدرَة 
هً كلُّ اسٍم ٌ بدُل دخدوَل عل التعرٌدف  لٌده نقدو: فدرس: الفدرس/ غدالم: الغدالم/ 

ٌف.ضٌف: ال  ضَّ

 وشواٍد فوائد: 

( المعرفة والنَّكرة موضو اآ لٌسا مآ عل اِب اإل راب، وإّنمدا همدا مدآ ٔ) 
 صفات األسماء، ودراسُتهما مهّمةح ألآَّ األقكاَم ُتبنى  لٌهما، ومآ ذلا: 
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النَّعت ٌتبُع المنعوت فً التعرٌف والتنكٌدر. والقدال والتمٌٌدز ال ٌكونداآ إال 
 َنِكرتٌآ.

، وٌسّمى تنوٌآ التَّنكٌر نقو: ( تكوآ إ)  لنَّكرةُ فً الغالب ُمنّونةأ

اأ. اتصلُت بصدٌٍر  زٌٍز. ٌّ  فاَز  الٌم بارٌع. نشرُت بقثاأ  لم

جٌل )بتندوٌآ الدالم(  وال ٌجتمُع التنوٌُآ مع "عل" التعرٌف، فال ٌ ال: جاَء الرَّ
جُل.  بل: جاَء الرَّ

ٌٌّة ما  دا "هذاآ، هاتاآ" ( جمٌع عسماء اإلشارة واألسماء الموصولة مبٖ) ن
 و "اللذاآ، اللتاآ" فإنها تعرُب إ راَب المثنى.

ددكوآ فددً مقددّل رفددع  ًّ  لددى السُّ وقددَف هددذا موقفدداأ مشددّرفاأ: هددذا: اسددم إشددارة مبندد
 فا ل.

وقددَف هددذاِآ موقفدداأ مشددّرفاأ: هددذاآ: فا ددل مرفددوع، و المددة رفعدده األلددفح ألّندده 
 مثنى.

ًّ  لدى الءِ ؤموقفاأ مشّرفاأ: ه هؤالءِ  وقفَ  فدً مقدّل رفدع  الكسدر: اسم إشدارة مبند
 فا ل.

دد موصددول: اسددم الددذي: الددذي عكرمنددً عقسددآَ  ًّ  لددى السُّ كوآ فددً مقددّل رفددع مبندد
 فا ل.

 فا ل مرفوع، و المة رفعه األلفح ألّنه مثنى.: اللذاآ: اللذاآ عكرما مثواي عقسآَ 

ًّ  لى الآَ : الذٌوا مثوايعكرم آَ الذٌ عقسآَ  فدً مقدّل  فتح: اسم موصول مبن
 رفع فا ل.

 اقتّجتا موقفاأ مشّرفاأم اللتاآموقفاأ مشّرفاأ. وقَفت  هاتاآما إ راب: وقَفْت 

ٌّة بمعنى صاقب نقو: َتصّدَر ذو مداٍل. وهدً مدآ ( ٗ) تأتً "ذو" فً العرب
األسماء الخمسة، ولكّنها تدأتً فدً لغدة قبٌلدة "َطدًء" موصدولةأ بمعندى الَّدذي، عو 

 :التً، قال الشَّا ر

فددددإآَّ المدددداَء مددددـاُء عبددددً 
ي  وجددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددـدِّ

 

وبئددددري ذو َقَفدددددْرُت  
  (ٔ)وذو َطوٌدددددددددددددددتُ 

 
 

ِرُدُِّ عبً وجّدي مدآ   المعتى ٌَ ال َقرَّ لكم فً وروِد هذا الماءح ألّنه ماٌء كاآ 
 قبُل، وهذِّ البئُر التً فٌها الماء عنا الذي قفرتُها، وبنٌُتها بالقجارة.

                                                            
 .8ٓٔابآ هشام فً قطر الندى، ص مآ شواهد  البٌت( ٔ)
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اهدُ  اسدتعمَل "ذو" مدرتٌآ  قٌدل" ذو َطوٌتُ وبئري ذو َقَفْرُت و"  فيه والصَّ
اسددماأ موصددوالأ بمعنددى التددًح ألآَّ البئددَر مؤّنثددة. وُسددِمَع  ددآ العددرب: ال َوُذو فددً 

 الّسماِء َ ْرُشُه. عي ال والذي.

 ( وقَع ِجناٌس بٌآ كلمتً "المعرفة" فً قول النَّاظم:٘) 
تَ  َواْ َلددمْ  ٌْ ْشددَد عَآَّ  ُهددِد الرُّ

 الَمْعِرَفددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددهْ 
 

ا  َخْمَسددددةُ   ٌَ  ِ ْنددددـدَ عَْشدددد
 عَهددددددددددـِْل الَمْعِرَفدددددددددده

 
 

كلمة المعرفة األولى: مصطلح نْقدوّي وهدو  كدُس النَّكدرة. وكلمدة المعرفدة 
ٌّدة،  راٌة. والجناُس لوٌآ مآ علدواآ  لدم البددٌع فدً البالغدة العرب الثانٌة: الِعْلم والدِّ

ُد ل مدةأ َتْكفٌندً وٌعنً: عْآ ٌتفَر اللَّفظاآ فً النُّطر، وٌختلفا فدً المعندى نقدو: عُرٌد
  (ٔ)إلى ٌوم َتْكفٌنً

 :اخلالصة

ة، ُ َمر. ٌّآ نقو: َمكَّ  المعرفُة هً اللفُظ الذي ٌدلُّ  لى شًٍء ُمع

 أقضاو املعزف٘ مخض٘:

مير  -ٔ  وهو ما دلَّ  لى متكلّم، ومخاطب، وغائب. الضَّ

ٌٍّآ  اقل عو غٌر  اقل مذّكر عو ُمؤّنل،  الَعَلم  -ٕ وهدو وهو ما دلَّ  لى ُمع
 ثالثة عصناف:

 س.اجن لُم األو  لُم األشخاص، و لُم األماكآ،

وهددو االسددم الددذي اقترنددت بدده "عل"  المحّلممى بممأل التعريممف )ذو ااداة(  -ٖ
 نقو: الٌد، التَّذكرة. 

 اسم اإلشارة، واالسم الموصول.  وهو توعان  االسم المبهم  -ٗ

 االسم المضاف إلى واحٍد من ااربعة المتقدمة. -٘

اأ واقدداأ بعٌنده مدآ  ٌخدصُّ االسم الشَّائع فدً الجدنس الدذي ال  كرة فهي التَّ  مَّ
 .وامرعةرجل،  :نقو  لى كّل واقدٍ  هُ إطالقُ  ه، بل ٌصلحُ جنسِ  عفرادِ  بٌآِ 

 

 

                                                            
لالستزادة انظر: البالغة الواضقة،  لً الجارم ومصطفى عمٌآ، وجواهر البالغة، السٌد عقمد ( ٔ)

 الهاشمً.
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 وتطبيقات أصئلة: 

 عً األصٝغ٘ اليت تغُٔ: ال الٕ،  ّه أ ْبالّغزٓف  احل ٓث  اقزأ

 وهدو ،هللا  : شكونا إلدى رسدولِ قال  األرتّ  بآ خبَّابِ  هللا  بد عبً  آ

  لنام تد و عال لنا، تستنصرُ  عال: ف لنا الكعبة ظلّ  فً ُبْردةأ  توّسدٌ مُ 

جلُ  ٌُؤخذُ  قبَلكم َمآْ  كاآ قد: "ف ال ٌُجعدلُ  األر ، فدً لده فٌُقفرُ  ،الرَّ  فٌهدا، ف
ٌُوضعُ  بالِمْنشار، ٌُؤتى ثمَّ  ٌُجعلُ  رعسه،  لى ف ٌُْمَشدطُ  ِنْصفٌآ، ف  -القدٌدد اطبأمشد و
ِّ ما - و ظِمه لقِمه دوآَ  ما  .  هدٌنِ   آ ذلا ٌصدُّ

آَّ  وهللاِ  ٌُِتمَّ اكبُ  ٌسٌرَ  قتى األمرَ  هذا هللاُ  َل  ال قضدرموتَ  إلدى صنعاءَ  مآ الرَّ
 المدات  بداب)رواِّ البخدارّي، ". تسدتعجلوآ ولكدنَّكم غنمده،  لى والذئبَ  هللاَ  إال ٌخافُ 

.(ٕٗٗ/ٗ)النبوة فً اإلسالم، 

 . "ِنْصفٌآ" و"ُبْردةأ  " و" دٌ توسِّ مُ  هً: " َنِكرةالقدٌل كلماٌت فً  -ٔ

 ما معنى النَّكرةم  -ع

 ماذا ٌسّمى التنوٌآ الذي ٌلقُر النَّكرةم  -ب

فدددة بدددألُبدددْردةأ  اجعدددْل كلمدددة " -ج " ُمعّرفدددة  توّسددددٌ مُ  . واجعدددْل كلمدددة "" ُمَعرَّ
 باإلضافة.

  .جمٌَعها استخرْج مآ القدٌل الكلماِت المعّرفَة بأل -ٕ

ٌٍّآ  اقل عو غٌدر  اقدل ُمدذّكر  -ٖ الَعَلم عقُد عقسام المعرفة، وهو ما دلَّ  لى ُمع
عو ُمؤّندددل. مّثدددْل مدددآ القددددٌل بمثدددالٌآ لكدددّل مدددآ:  لدددم األشدددخاص، و لدددم 

 األماكآ.

مٌر عقُد عقسام المعرفة. استخرْج مآ القدٌل ضمٌراأ منفصالأ. -ٗ  الضَّ

 ممقبَلكُ  َمآْ ، األمرَ  هذاالتالٌة:  ما نوُع المعرفة فً الكلمات -٘

ٌّآ المضاف والمضاف إلٌه: -ٙ   الكلماُت التالٌة ُمعّرفة باإلضافة. ب

 .لقِمه ،القدٌد عمشاط ،رعسه ،الكعبة ظلّ  ،هللا رسول ،عبً

 .الذئب ، ظِمهِ  ،الِمْنشار ،عبًاآلتٌة نكرات:  المعارفاجعل  -3

 ع رْب ما ٌلً:  -8

 . ُمتوّسدٌ  هوو -

جلُ  ذُ ؤخَ ٌُ  -  .  الرَّ
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اكبُ  ٌسٌرَ  قتى -  . الرَّ

 .  قضرموتَ  إلى صنعاءَ  مآ -

 .وآعجلُ تَ سْ تَ  مولكنَّكُ  -

ًَأبُ / َباُب ااٖنِعٔ   ااٖ 
 

َْ  َ ُيي    -80 ــُ  ٜقـــِد  ٜقـــا ااٖنِعـ

ــأب ْٜاَرــــــــــــــــــــ  ا
 

ٌَِ َرـــُ   ٔالَ ِنعـــًُٔت ٔفــَ    

 اإل٢ِ ـــــــــــــــــَرأب   
 

ــٔ      -81 ــَ ااٖ ِعر٢ٌـ ــَ اٜ   ٔفـ ٜاـ

٢ِي٢ااٖ ــــــــــــــــــــنِ   ٔ 
  

ـــْد  َهـــأ ُي     ـٌَ  َٔ ـــا ٍَ ٜا

 ٢ِ ْٜٔمــــــــــــــــــــــ  ا
 

ْعُت واقٌد مآ التوابع األربعة وهً: النَّْعت، والَعْطف، والتَّْوكٌد، والَبَدل.  النَّ

مالا ابآُ  قال
(ٔ)

 : 

ٌتبددددددُع فددددددً اإل ددددددراِب 
 األسددددددددددددددددددددددددماَء األَُولْ 

 

َنْعدددددددددٌت، وَتْوكٌدددددددددٌد،  
 وَ ْطددددددددٌف، وَبددددددددَدلْ 

 

 :ً٘  الوصف. ّمعيٙ اليَّْعت  لػ

ٌُتّمم ما قبَلُه بداللِتِه  لى معنى فٌه.  ّاصطال ًا:  التابع الذي 

 ت ول: قاتٌم َرُجٌل كرٌٌم.  

قاتٌم: مبتدع مرفوع. َرُجٌل: خبر مرفوع. كرٌٌم: نعدت مرفدوع لرجدل، عو صدفة 
 له.

َم رجالأ بداللته  لى معنى فٌه، وهو الكرم.  كرٌٌم: نعت َتمَّ

ًٌّ خٌدٌر مدآ وت ول: بل ٌُس امدرعةٌ قكٌمدٌة. صدنّ  . كلدٌب قد دةأ ٌّ َع العددوُّ قنابدَل ذك

دددٍت.  ٌّ ،  .(ٔ)   (ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ)عسدددٍد م دددةأ ٌّ ع دددرْب: قكٌمدددٌة، ذك

 ًٌّ ٌّتٍ ، ق  مؤمآٌ مُ ، م

                                                            
 .8٘انظر: متآ علفٌة ابآ مالا، ص  (ٔ)



ٖٔٔ 
 

 

والنعددددُت: ُمشددددتر عو مددددؤّول بالمشددددتر، ٌوّضددددُح متبوَ ددددُه فددددً المعددددارف، 
 وٌخّصُصُه فً النَِّكرات نقو:

اخَر. شاهدُت منظراأ بدٌع  اأ.قابلُت الكاتَب السَّ

اخَر: نعت منصوب، و المة نصبه الفتقة الظاهرة.  السَّ

 بدٌعاأ: نعت منصوب، و المة نصبه تنوٌآ الفتح الظاهرة.

 أقضاو اليَّْعت: اليعت  قضناٌ:

:َٓ  وهو ما دلَّ  لى وصٍف فً نفس متبوِ ه نقو:  اْيْ: اانع  احل ٍ 

بلغددٍة فصددٌقٍة.  هددذِّ تجددارةٌ رابقددٌة. اشددترٌُت مددآ دّكدداٍآ صددغٌر. تكلّددم الطفددلُ 
 عقبُّ البٌَت الواسَع.

 رابقٌة: نعت مرفوع. صغٌٍر: نعت مجرور. فصٌقٍة: نعت مجرور. 

 ع رْب: الواسَع.

وهو ما دلَّ  لى صدفٍة فدً اسدٍم لده ارتبداٌط بدالمتبوع  ااجا َ: اانع  اآسريٓب:

 نقو: 

ٌدةأ قضَر خالٌد الفاضُل عبوِّ. سكنُت فدً مدٌندٍة واسدعٍة شدوارُ ها. دخلدُت بلد
 نظٌفةأ عروقُتها.

 قضَر خالٌد الفاضُل عبوِّ: 

 قضَر: فعل ماٍ . 

 خالٌد: فا ل مرفوع. 

 الفاضُل: نعت مرفوع. 

عبدوِّ: فا ددل السدم الفا ددل )الفاضددل( مرفدوع، و المددُة رفِعدده األلدُفح ألّندده مددآ 
ًّ  لددى الّضددم فددً مقددّل جددّر  األسددماء الخمسددة، وهددو مضدداف، والهدداء ضددمٌر مبندد

 مضاف إلٌه.

 : واسعٍة شوارُ ها. نظٌفةأ عروقُتهامع رب

 مآ عقكام النَّعت  نَد عصقاب الع ول عّنه: أ  او اليَّْعت:

 ٌطابُر متبوَ ُه فً اإل راب:  -ٔ

                                                                                                                                                       
 .8ٕغافر، رٌة  (ٔ)
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 وصَل الال ُب الماهُر.  الال ُب: فا ل مرفوع. الماهُر: نعت مرفوع. -

 . شاهدُت ال باأ ماهراأ. ال باأ: مفعول به منصوب. ماهراأ: نعت منصوب -

 سلّمُت  لى ال ٍب ماهٍر. ال ٍب: اسم مجرور. ماهٍر: َنْعت مجرور. -

 ٌطابُر متبوَ ُه فً التعرٌف والتنكٌر: -ٕ

جُل: فا ل )ُمعدّرف بدأل(. المبدارُا: نعدت )ُمعدّرف  - جُل المبارُا. الرَّ قضَر الرَّ
 بأل(.

 قضَر رجٌل مبارٌا. رجٌل: فا ل )نكرة(. مبارا: نعت )نكرة(. -

 ٌٌد صاقُب األمٌِر. جاَء ز -

 زٌٌد: فا ل )َ َلم معرفة(. 

 صاقُب األمٌر: نعت )معرفة(.

 ٌطابُر متبوَ ُه فً التذكٌر والتأنٌل:  -ٖ

شددداهدُت برنامجددداأ ممتعددداأ. برنامجددداأ: مفعدددول بددده )ُمدددذّكر(. ممتعددداأ: نعدددت  -
 منصوب )مذّكر(.

: نعد - . طائرةأ: مفعول بده )مؤنثدة(. قدٌثدةأ ت منصدوب ركبُت طائرةأ قدٌثةأ
 )مؤنثة(.

 ٌطابُر متبوَ ُه فً اإلفراد والتثنٌة والجمع: -ٗ

 فاَز الطالُب المجتهُد. فاَز الطالباآ المجتهداآ. فاَز الطالُب المجتهدوآ. -

 اتُ الطالبدد تفددازاآ. المجتهددد تدداآالطالب تفددازةُ. المجتهدددُْ  ةالطالبدد تفدداز -
 اُت.المجتهد

 ُت شاباأ بلٌغاأ ف ٌهاأ كرٌماأ.ٌجوز عْآ ٌتعّدَد النعُت نقو: جاَلسْ  -٘

ًّ  لدى  دكوآ. التداء: ضدمٌر متصدل مبند ًّ  لدى السُّ جاَلْسُت: فعل ماٍ  مبند
 الّضم فً مقّل رفع فا ل. شاباأ: مفعول به منصوب. 

بلٌغدداأ: نعددت عول منصددوب. ف ٌهدداأ: نعددت ثدداٍآ منصددوب. كرٌمدداأ: نعددت ثالددل 
 منصوب.

 ال الٔ٘:ٓأتٕ اليعت  عغٙ األ ْال أ ْال اليَّْعت:

ٔ- .  اسم ظاهر مفرد: َقَطْفُت وردةأ جمٌلةأ

 وردةأ: مفعول به منصوب.    

: نعت منصوب، و المة نصبه تنوٌآ الفتح الظاهر.     جمٌلةأ
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ٌّة: هذا ملعٌب إنارُتُه ساطعٌة. -ٕ  جملة )ع( اسم

       إنارُته ساطعٌة: جملة اسمٌة فً مقّل رفع نعت لـ)ملعب(.   

ٌّة.)ب( فعلٌ         اأ ٌجٌُد العرب ٌّ  ة:  رفُت عجنب

اأ(.   ٌّ ٌّة: جملة فعلٌة فً مقّل نصب نعت لـ )عجنب  ٌجٌُد العرب

َمآ. -ٖ ٌَ ٌف مآ ال ٌْ  شبه جملة )ع( جار ومجرور: هذا َض

مآ الٌمآ: جار ومجرور فً مقّل رفع نعت لـ                      
 )ضٌف(.

ٌّة: للقرِّ صوٌت فورَ                  ُكلِّ صوت. )ب( ظرف

 فوَر ُكلِّ صوت: جملة ظرفٌة فً مقّل رفع نعت )لصوت(.

 

 :فوائد ولطائف 

 اجُلن ل  بع   اليَّ  زات صفات، ّبع   املعار  أ ْال.

اب َة جاءْت بعَد عسماء نكرة:  القْظ عآَّ الجمَل السَّ

 ملعب: نكرة. إنارُته ساطعٌة. ملعبٌ  هذا -

اأ   رفتُ  - ٌّ ٌّة. عجنب  عجنبٌاأ: نكرة. ٌجٌُد العرب

 ضٌٌف: نكرة.هذا ضٌٌف مآ الٌمآ.  -

 صوٌت: نكرة. للقرِّ صوٌت فوَر ُكلِّ صوت. -

 ولذلا ع ربنا تلا الجمَل نعتاأ.

فُل ٌبتسمم  ما الفرُر بٌآ: جاَء طفٌل ٌبتسم، وجاَء الطِّ

جملة "ٌبتسم" وقعْت بعد نكرة )طفل(. فتعرب: جملة فعلٌة  في العبارة ااولى 
رفع نعتح ألآَّ ال ا دَة ت وُل: الجمُل بعَد النكرات  فً  مقلّ 

 صفات.

فل(. فتعرب: جملة  في العبارة الثاتية  جملة "ٌبتسم" وقعْت بعَد معرفة )الطِّ
فعلٌة فً مقّل نصب قالح ألآَّ ال ا دة ت وُل: الجمُل بعَد 

 المعارف عقوال.
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 :اخلالصة

 وهو نو اآ:ه  لى معنى فٌه. لتِ بدال هُ ما قبلَ  ٌُتّممُ تابع الذي ال ت:ْعليَّا

:ّٕ َجْلسدٌة نقدو: هدذِّ  مدا دلَّ  لدى وصدف فدً نفدس متبو دهِ  هدو اليعت احل ٔ 

 .ممتعةٌ 

بدالمتبوع: قضدَر  ما دلَّ  لى صدفة فدً اسدم لده ارتبداطٌ  هو اليعت الّضبيّب:

 .عبوِّخالٌد الفاضُل 

 ت أّىُ:ْعاليَّ أ  او مً

دددُل ٌدددف والتنكٌدددر: فدددً التعر، وفدددً اإل دددراب هُ متبوَ ددد ٌطدددابرُ  - تكلَّدددَم الُممثِّ
 .المشهورُ 

بكدى فدً اإلفدراد والتثنٌدة والجمدع: ، وفً التذكٌر والتأنٌل هُ متبو َ  ٌطابرُ  -
فالآ الّرضٌعاآ.  الطِّ

 كرٌماأ. ف ٌهاأ بلٌغاأ  عدٌباأ نقو: جاَلْسُت  النعتُ  عْآ ٌتعّددَ  ٌجوزُ  -

  (.جملة شبه عو ةفعلٌّ  ة عواسمٌّ )جملة اأ، عو ظاهر اأ اسم النعتُ  ٌأتً

 وتطبيقات: أصئلة 

 :اعً األصٝغ٘ اليت تغَٔ ،  ّه أ ْب٘ال الٔ اليصْص اقزأ

صامدددـٌِد   َجدددرٌحٌ  طفدددلٌ  -
ْنَقنددددددددددددددددددددددددددددددددددددددً ال ٌَ 

 

 
 

األثددٌِم   للباغددـً ٌ ددولُ 
 ِآ:األْرَ ددددددددددددددددددددددددددددددد

 

َرَصاُصَا المسكوُب َلْآ 
 ٌُخٌَفنددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددً

 

 
 

هددـُزُّ   ال لْ َبدد   َشْعددـرةأ ٌَ
 َبددددددددددددددددَدنً فددددددددددددددددً

 

 مؤلّف هذا الكتاب بعنواآ طفل غّزة()البٌتاآ مآ قصٌدة ل

قال الخلٌفُة المأموُآ لوزٌِرِِّ القسِآ بِآ َسْهٍل: نظرُت فً اللّدذاِت فوجددُتها  -
َمْملُولةأ إال َسْبعاأ. قدال: ومدا الّسدبُع ٌدا عمٌدَر المدؤمنٌآم ف دال: خبدُز القنطدِة، ولقدُم 

ائقدددُة الط بدددُة، والفدددراُ  الُموّطدددأُ، الغدددنِم، والمددداُء البدددارُد، والثدددوُب الندددا ُم، والرَّ ٌّ
 والمنظُر القسُآ مآ كلِّ شًٍء. 
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قال القسُآ: وعٌَآ عنَت ٌا عمٌَر المؤمنٌآ مآ مقادثِة الّرجدالم قدال المدأموُآ: 
 َصَدْقَت هً عولى منهآَّ  

(8٘)ن ل األدٌب، مقمد إسعاف النشاشٌبً، ص 

   البٌتٌآ:فً عكمل الفراذ وفَر المطلوب  -ٔ

 جرٌٌح: نعت عول مرفوع. صامٌد:..........  . طفٌل: خبر مرفوع

 للباغً: جار ومجرور. األثٌِم: نعت عول مجرور. األر آ:ِ........

 رصاُصا: مبتدع مرفوع، وهو مضاف.  المسكوُب:............

ْنَقنً": فً مقّل رفع نعت. وجملة "ٌ ول" فً مقّل....... ٌَ  جملة "ال 

 )تذّكر: الجمل بعد النكرات صفات(.

ٌّنها. .وردْت فً قكاٌة المأموآ خمسُة نعوت مرفو ة -ٕ   

ٌُْصلُِح رداَءُِّم ما  -ٖ  الفرُر بٌآ: وقَف خطٌٌب ثٌابُه قسنٌة. وقَف الخطٌُب 

 بعُت الثمَر  لى شجِرِِّ. بعُت ثمراأ  لى شجِرِِّم 

  )تذكّر: الجمل بعد المعارف عقوال(.

م مّثل له بمثال -ٗ ًّ  ٌآ فً جملتٌآ ُمفٌدتٌآ.ما الم صوُد بالنعت الّسبب

 استخرج النعوَت مآ سورة الفاتقة وع ربها. -٘

، اسم الضمٌر، الَعَلممّثل مآ النصوص ألقسام المعرفة التالٌة:  -ٙ
 اإلشارة، المعّرف باإلضافة.

ٌّآ  -3 داب ة، و د استخرج األفعدال الماضدٌة والمضدار ة فدً النصدوص السَّ
 فا َل كل، منهام

 :  ٌلًالنعَت فٌما  ع رب -8

 .[ٕٔرٌة  ]الغاشٌة:   (ڳ ڳ ڳ ڱ)  -

 .[ٗرٌة  ]ال لم: (ڱ ڱ ڱ ں)-

َمر:   (مب ىب يب جت حت خت)-  .[ٕٔرٌة  ]الزُّ

اقدددرع القددددٌَل الّشدددرٌَف التدددالً، ثدددمَّ اسدددتخرْج منددده األسدددماَء الضُّـــؤال الثـــاىٕ: 

ٌّآ  الماِت بنائها وإ رابها:  الخمسة، واستخرج األفعاَل، وب
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ًُّ  ىرخ": لقا ُجَقٌفَة  عبً  آ رداِء، فزاَر  بٌآ  النّب سلماَآ وعبً الدَّ
رداِء  رداِء، فرعى عمَّ الدَّ ،سلماُآ عبا الدَّ َلةأ ف ال لها: ما شأُنِام قالت: عخوا عبو  ُمَتبذِّ

نٌا.  رداِء لٌس له قاجٌة فً الدُّ  الدَّ

رداء فصنَع له طعاماأ، ف ال: ُكْل، قال: فإّنً صائم، قال: م فجاء ا عنا عبو الدَّ
 تأكَل فأكَل.  قتىبآكٍل 

رداء ٌ وم، قال: َنْم فنام، ثمَّ  ا كاآ اللٌُل، ذهب عبو الدَّ ٌ وم، ف ال:  ذهبَ فلمَّ
 َنْم. 

ا،  ٌَ ل قال سلماآ: ُقم اآلآَ، َفَصلِّ ا كاآ مآ رخِر اللٌَّ له سلماُآ: إآَّ  ف الفلمَّ
ذي َقر، ق َُّه،  ُكلَّ فأ ِط  لربِّا  لٌا ق اأ، ولنفسا  لٌا قّ اأ، وألهلا  لٌا ق َّاأ،

 ًَّ ًُّ  فذكرَ  ،فأتى النب   (ٗٗ)سلماُآ". صَدرَ : ذلا له، ف ال النب

الجواب:

 فً القدٌل هً:................................. الخمسة األسماء -ٔ

 بنائها وإ رابها: ت الماوعنوا ها و فعال،األ -ٕ 
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 ٔٞٛ  َباُب ااَع
 

ٌِّضا  -82  ٜ   َٞٛ َٖ ااَع َنَ ا  َيإ٢

ــأبُ   َتـــــــــــــــــــــــــ
  

  ٠ِ ـــَر ٌــــَا   ُ ُريفـــُُو َ َش

ـــُ   َنأمــــــــــــــــــــ
 

ْعدت -ٌبٌُآ الناظُم عآَّ العطَف  واقدٌد مدآ التوابدع األربعدة المدذكورة  -مثدل النَّ
 ساب اأ.

:ً٘ ًُّ  لى الٌتٌم.  ّمعيٙ العطف لػ  المٌل، ت ول:  طَف الغن

 تابع ٌتوّسط بٌنه وبٌَآ متبوِ ه عقُد قروِف العطف. ّاصطال ًا:

ًَاُي َيااٜوــا ُثـٖو  ٜ ِي إ٢ٖمـ    -83 ا اا

ــِل  َيَبــــــــــــــــــــــــــــ
  

ــْ اٜل َيٜ ِ     ـــِ  َيَ ٖ ـــ ٜأ ـــ

 ٜفــــــاِجَهِد َتَنـــــِل
 

 حروف العطف:

  زّ   العطف  ع غ زٗ. 

، وهدً  ًّ ها تجعُل ما بعَدها تابعداأ لمدا قبَلهدا فدً قكِمدِه اإل رابد َْ وقكُمها عآَّ
 َتْعِطُف االسَم  لى االسم، وَتْعِطُف الفعَل  لى الفعل.

َب المتكلُّم بالوزٌِر والمقافِظ والجمهوِر.رَ  ينَ ملٛلق اجل  : ااًاي: -ٔ  قَّ

 وصَل زٌٌد وَسْعٌد: 

 وصَل: فعل ماٍ . 

 زٌٌد: فا ل مرفوع. 

   قرف  طف. :الواو

 اسم معطوف مرفوع.سعٌد:  

َم األسداتذةُ (ٔ)   (ڻ ۀ ۀ)قدال تعدالى:  الرتتٍي يااٖ ِع ٍـي:  ااوأ: -ٕ .ُكدرِّ

قوآ. )القْظ عآَّ ُكرِّ  لبُة المتفوِّ ًّ للمجهول(.فالطَّ  َم فعل مبن

 َقِدَم الفُْرساُآ فالمشاةُ: 
                                                            

 .ٕٔ بس، رٌة  (ٔ)
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   قرف  طف. فاء:ال

 اسم معطوف مرفوع.المشاةُ: 

قوآ فالطلبةُ . ُِّفأقبرَ ما إ راب:   م المتفوِّ

 عرسَل هللاُ موسى، ثمَّ  ٌسى، ثمَّ مقّمداأ. الرتتٍي م  ااٖ راخَ: ثٖو: -ٖ

منصددوب، اسددم معطددوف للترتٌددب والتَّراخددً.  ٌسددى:  قددرف  طددف ثددمَّ:
منصدوب، و المدة نصدبه اسدم معطدوف مقّمدد:  .و المة نصدبه الفتقدة الم دّدرة

 تنوٌآ الفتح الظاهر.

تددزّوْج ِهْنددداأ عو عُْخَتهددا. الكلمددة: اسددٌم، عو فعددٌل، عو   ي: ال دــٍِ ياإلبا ــّ:  -ٗ

 قرف.

 . عْخَتها: قرف  طف عو:

 منصوب، وهو مضاف. اسم معطوف 

 والهاء: مضاف إلٌه.

ا َشاٌاأ وإّما قهوةأ.  معنانا ا عنْ  ي: إٓما: -٘  اطلْب إمَّ

 :(ٔ) (ڑ ک ک ک ک)قال تعالى:       

 فإّما: الفاء: للتفرٌع. 

ا: قرف شرط وتفصٌل.   إمَّ

 َمّناأ: مفعول مطلر. 

 الواو: قرف  طف. 

: اسم معطوف منصوب. )معطوف  لى "َمّناأ"(.  فِداءأ

 ال ُتكرْم زٌداأ المغتاَب بل َ ْمراأ.  ي  هَ: بِل: ا  راب، يُتِسرُق بنوَ -ٙ

 ما جاء زٌٌد بل قارٌل:      

  .لإلضراب قرف  طف بل:

 اسم معطوف مرفوع.قارٌل: 

 ال ُتكرْم زٌداأ النَّماَم لكْآ َ ْمراأ. ا ِ : معنانا مجل َبِل: -3

 ما جاء زٌٌد لكْآ قارٌل:    

                                                            
 .ٗمقّمد، رٌة ( ٔ)
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   .لإلضراب قرف  طف لكآ:

 فوع.اسم معطوف مرقارٌل: 

 َقِدَم الفُْرساُآ قتى المشاةُ.   ْ: ال دٓدج ياا اٌّ: -8

 ٌموُت الناُس قتى األنبٌاُء:      

  طف.  قرف: قتى

 : اسم معطوف مرفوع.األنبٌاءُ 

 َصلِّ الوتَر ثالثاأ ال عربعاأ. ال: تنوَ ُ ٞ َو ما بعَدنا: -9

َقْت رواُآ ال بناُآ:        تفوَّ

  طف. قرف: ال

 عطوف مرفوع.: اسم مبناآُ 

ٌُف عم البادٌدُةم عتصدوُم  اٛلي اا عٍك بعد ن ُِ االن وها :  ِ : -ٓٔ عع جبا الرِّ

  اشوراَء عم تاسو اَءم عدرسَت الف َه عم النَّْقَوم 

  طف.  قرف: عمْ 

 .منصوب: اسم معطوف النقوَ 

   تاسو اَءم، البادٌةُ ما إ راب: 

ْقدو تندْل مدا  وقوُل الناظم: َفاْجَهْد َتَنْل: عي اجتهْد فً طلِب العلدم ومدارسدِة النَّ
 تصبو إلٌه.

ــْد    -84 ـــْد َيُمَ ٖ ــ ـٌَــ  َٔ ــا ٍَــ ٜا

ـــِد  َيٜقـــــــــــــــــــــــــ
  

ٍِّدا   ٍُِ  َ  ـِّرا ٜ ِي َنٔع َنٜ 

ــدِ  ـــِ  َثَ ـــــــ  ٔمـــــــ
 

ــٕد َيَ امــــٔر٣   -85 ُْ َخأاـ ًِ ــ َيٜقـ

َِ ـــَد  َنـــــــــــــــــــــــــ
  

ــَ ٔ ِو      ٌَِسـ ــِي َي ٌَُ ـ ـــِ   َيَمـ

ــِد ـــَق ااٖرَشــــ  ٌَٞلــــ
 

 :ٌضرُب الناظُم عمثلة للعطف

ٌد:  -  َجاَء َزٌٌد َوُمَقمَّ

 الواو قرف  طف. 

 مقّمٌد: اسم معطوف مرفوع.

ا ِمْآ َثَمْد:  - دأ ٌْ ا عَْو َسِع ُت َ ْمرأ ٌْ  َوَقد َسَ 
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 عو: قرف  طف. 

 سعٌداأ: اسم معطوف منصوب. 

َمد: الماء ال لٌل(.   )الثَّ

َمد، واإلثمدم )ارجع إلى المعجم الوسٌط(  ما الفرُر بٌآ الثَّ

 ْوُل َخالٍِد َوَ اِمٍر َسَدْد:َوقَ  -

 الواو قرف  طف. 

  .مجروراسم معطوف  امٍر: 

َشْد: - ْلَر الرَّ ٌَ ْسَت ِْم  ٌَ ُتْب َو ٌَ َوَمْآ 

 الواو قرف  طف. 

كوآ، وهو معطوف فعل مضارع  ٌست ْم: مجزوم، و المة جزمه السُّ
ٌَّة. ُتْب" المجزوم ِبَمْآ الشَّرط ٌَ  معطوف  لى "

 :فوائد ولطائف 

العطُف عكثُر التوابع َدَوراناأ وشٌو اأ فً الكالم. هل تسدتطٌُع عْآ تمّثدَل ببٌدت 
ِشدددْعر واقدددد فٌددده سدددتُة عسدددماء معطوفدددةم اقدددرع هدددذا البٌدددت، واسدددتخرج األسدددماَء 

 المعطوفة:

ددداُء  ٌْ الخٌددُل واللٌددُل والَب
 َتْعِرفُنددددددددددددددددددددددددددددددددددددددً

 

 
 

مُح  دددددددددٌُف والدددددددددرُّ والسَّ
 والِ ْرطددددددداُس وال لدددددددُم 

 

ٌب المتنبً، اسمه عقمد بآ القسٌآ، توفً سنة هذا البٌُت ألبً ال طَّ
هـ(.ٖٗ٘)

مُح، ال ِْرطاُس، ال لُم. اْمسأ املعًٛفّ نَ: ٌُف، الرُّ داُء، السَّ ٌْ  اللٌُل، الَب

 :اخلالصة

 هقروفددو قددروف العطددف. عقدددُ  هِ متبوِ دد ه وبددٌآَ ٌتوّسددط بٌَندد تددابعٌ  :ااعٛــُ 

   : َشرة

فلُ  غنَِّت األمُّ الواو: وهً لمطلر الجمع:  -ٔ  . والطِّ

 .  هطَل المطُر فالّثلجُ الفاء: للترتٌب والتع ٌب:  -ٕ

 .موسكوثمَّ  فرنسا،ثمَّ  سافرُت إلى الٌاباآ،راخً: ثمَّ: للترتٌب مع التَّ  -ٖ

 .َمْوزاأ عو ُكْل تفاقاأ عو: للتخٌٌر واإلباقة:  -ٗ
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ا  ارسمْ إّما: معناها كمعنى عو:  -٘  .  ب رةأ وإّما  َجَمالأ إمَّ

 .رفٌ ُهُ بل  فالآٌ  سررَ : لإلضراب، وُتسبر بنفً عو نهً: ما بلْ  -ٙ

 .ناقومُ لكْآ  شالومُ  ُطِعآَ : ما لْ لكْآ: معناها مثل بَ  -3

 .القٌتاُآ فً البقرقتى  تسّبُح المخلوقاتُ قتى: للتدّرج والغاٌة:  -8

 .َربابُ ال  فهَم راشٌد المسألةَ ها: ما بعدَ  ال: تنفً قكمَ  -9

 مالّزرا ةعم  الطبَّ االستفهام: عدرسَت  همزةِ  ٌٌآ بعدَ عْم: لطلب التع -ٓٔ

 

 وتطبيقات: أصئلة 

 :اعً األصٝغ٘ اليت تغَٔ ،  ّه أ ْب٘ال الٔ اليصْص  اقزأ

 .[ٖٙرٌة  ]اإلسراء: (   ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی ) -

 .[ٙٔرٌة  ]الر د:   (ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ) -

ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ) -

 .[٘رٌة  ]القج:   (ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ڱ ڱ ڱ ں ں

إآَّ القٌددـاَة  نهددـاٌر عو  -
 سقابتدددددددددددددددددددددددددددددددددددددـُهُ 

 

 
 

فعدددددْ  نهددددداَرا مدددددآ 
 دنٌددددددددددددداَا إنسدددددددددددددانا

 

اأ  فخاطدـركاآ ُقلماأ   - 
 فاقتمددددددددددددددددددددددددددددددددددددداال

 

 
 

ثدددمَّ عضدددقى ق ٌ دددـةأ ال 
 خٌددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددداال

 

عل دددى الّصدددقٌفَة كدددً  -
 ٌُخّفدددددددددددددَف رقَلدددددددددددددهُ 

 

 
 

اَد  قّتدددـى َنْعَلدددـُه  والدددزَّ
 عل اهددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا

 

ٌّآ عقرفَ  -ٔ  العطف الواردَة فً اآلٌات الكرٌمة. ب

 ، غٌر ُمَخلَّ ة.الّنور، البصٌراضبْط بالشكل ُكالّأ مآ:  -ٕ

ٌّآ عقرَف العطف والكلماِت المعطوفَة فً األبٌات الثالثة. -ٖ  ب

ما نوُع "قتى" فً البٌت الثاللم هل هً قدرف نصدب، عم  طدف، عم ابتدداء، عم  -ٗ
 َجّرم
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 ألبٌات.فً ا خطّ ع رْب ما تقته  -٘

عدخدددْل عقدددرَف العطدددف )َلِكدددْآ، َبدددْل، قّتدددى(  لدددى الجمدددل التالٌدددة واضدددبط  -ٙ
 : المعطوف

ئٌُس القفلَة ... نائبه.  -  ما قضَر الرَّ

 باَع الَمدٌـُآ عرَضه ... َمْنزله. -

ًَ الَ ْبُ   لى الم اوِمٌآ فً مخٌِم "ِجِنٌآ" ... قائدهم. -  عُل 

 ااٖ ًٔأٍد َباُب
  

ٌَِ َرـ -86 امٝلـَ ا٤َد ااٖ ًٔاٍُد  ُ َي

 ٔفـــــــــــــــــــــــــــــــَ
  

ــ ٣  ــٕي   َدٞفـــ ـــٖوَيَ ِصـــ   ُثـــ

٣َ  ٜفـــاِ ر٢ٔ  َخٞوـــ
 

ــَ اٜ  -87 ــٔ   ٜاـ ٔفـــَ ااٖ ِعر٢ٌـ

َْٜثـــــَرا     ٜفـــــاٞقُ  ا
  

  ٜاَ ــا   ٜ اٜوـاٝظُو  َيَنـٔ ٔى 

 َتــــــــــــــــــــــــَرٓ
 

ْْكٔ    مً ال ْاب  األربع٘ املذكْرٗ صاب ًا. ّا  ه ال َّ

ً٘: ْكٔ  ال ّمعيٙ دُته: إذا قّوٌَتُه.: ت ولُ ، الت وٌة لػ    عّكدُت الشًَء، ووكَّ

 فً إ راِبه. هُ متبو َ ٌؤّكد تابع  ّاصطال ًا:

ٌٌّب.  - ٌٌّب ط ٌّبٌ   القالُل ط ٌّب"  ط )الثانٌة(: توكٌد مرفوع لكلمة "ط
 األولى.

 .الوزٌرتوكٌد مرفوع لكلمة : نفُسهُ   زارنً الوزٌُر نفُسه.  -

 .كتابلكلمة  نصوبتوكٌد م: هُ ُكلَّ    قرعُت الكتاَب ُكلَُّه. -

ْْكٔ  أّىُ: : ال َّْكٔ  أ  او ًْ أ  اِو ال َّ  م 

َدُِّ عو  ٌطابرُ  -ٔ فع، والنصب، والخف  )الجّر( فً اإل راب هُ متبو َ ُمَؤكَّ  :  فً الرَّ

    نفُسُه: الّشا رُ  وصلَ  -

 فا ل مرفوع.  شَّا ُر:ال   

 ، وهو مضاف، مرفوع توكٌدٌ : نفُسه   

 ضمٌر مبنً  لى الضّم فً مقّل جّر مضاف إلٌه.والهاء    
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   الشَّا َر َنْفَسُه:  شاهدتُ  -

 : مفعول به منصوب. الشَّا رَ    

 وهو مضاف.منصوب.  توكٌد: نفَسهُ     

  َنْفِسِه: الشَّا رِ  لى  سلّمتُ  -

 : اسم مجرور. الشا رِ     

 وهو مضاف. مجرور. توكٌد: َنْفِسه    

ولددم ٌ ددِل الندداظُم فددً التنكٌددرح ألآَّ النكددرَة ال  التعرٌددف: فددً هُ متبوَ دد ٌطددابرُ  -ٕ
 ُتؤّكد.

 . فرَد الفائزوآ كلُّهم -

 : فا ل )ُمعّرف بأل(. الفائزوآ   

 (.باإلضافة)ُمعّرف  توكٌد: همكلُّ    

    ٌُنُه:زٌٌد  جاءَ  -

 زٌٌد: فا ل )َ َلم معرفة(. 

 (.باإلضافة)ُمعّرف  توكٌد:  ٌُنهُ 

 فً اإلفراد والتثنٌة والجمع: هُ متبو َ  ٌطابرُ  -ٖ

ٌدوآ عنفُسهم. - ٌداآ عنفُسُهما. جاَء الزَّ  جاَء زٌٌد نفُسُه. جاَء الزَّ

ًٌّ  ٌُنُه. خطَب الشٌَّخاآ ع ٌُنهما. خطَب األئمُة ع ٌُنهم. -  خطَب  ل

87-     ............................. 
  

ـــٔ ٔى    َيَنــــــــــــــــ

  ٜ اٜوـاٝظُو

ـــا   ٜاَ ــــــــ

 َتـــــــــَرٓ
 

ــ -88 ٍُِ   ٖنٞوُ ااـ ـــ ــ ُ  َيااَعـ ــٗل ٜ ِجَ ـ  َيٝاـ
  

ـــَ   َيَمــــا  ِِٜجَ ـ   ٔا

ٌِه٢ِو   ٜاـــــَد

ـــُ   ٌَِ َرــــــ
 

ًّ )لم ٌذكْرُِّ الناظُم( وَمعنوّي.: قسماآ توكٌدُ ال : ْكٔ ال أقضاو  َلفظ
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 ٌكوآ بتكرٌر اللفظ وإ ادِته نقو:   :التوكيد اللفظّي: األول

ٌُف هو القّل.  - ٌُف السَّ  السَّ

ٌُف )ا ًّ  لثانٌة(: توكٌدٌ السَّ  ، و المُة رفعه الضّمة.مرفوعلفظ

  .واإلٌماآ إال بالعلمِ ال نهضَة لأّمة إال بالعلِم واإلٌماآ،  -

 ومآ الشِّعارات المعاصرة: 

 ال ُمْؤتمـْر، ال ُمْؤتمـْر  فً ال ُدِس قد َنطَر الَقَجْر:  -

َبر ٌا ٌهـود - ٌْ َبر َخ ٌْ  . جٌُ  مقّمد بدعَ ٌعود          َخ

ود بالّدم نفدٌِا ٌا فلسطٌآ.  - ود بالّدم نفدٌِا ٌا فلسطٌآ، بالرُّ  بالرُّ

 :التوكيد املعيوّي: الجاىي

 وٌكوُآ بألفاٍظ مخصوصٍة ترفُع اقتماَل الّسهو، وعلفاُظُه هً:

ٌدوآ عنفُسهم.  و : -ٔ ٌداآ عنفُسُهما. جاَء الزَّ  جاَء زٌٌد نفُسُه. جاَء الزَّ

ًٌّ  ٌ  ك: -ٕ  ُنُه. خطَب الشٌَّخاآ ع ٌُنهما. خطَب األئمُة ع ٌُنهم.خطَب  ل

 اقترَر البٌُت كلُُّه. قطفُت األزهاَر ُكلَّها. َرَقبَّ بالضٌوِف ُكلِّهم. ٝآل: -ٖ

 غرقت المراكُب جمٌُعها. عضرَبِت النِّ اباُت جمعاُء. مجٍ ، مجعأ: -ٗ

 (ېئ ېئ ېئ ىئ)وصَل الوفُد عجمُع.  مج ،  مجعًَ: -٘
(ٔ). 

 " يعتي توابع أجمع وهي  َيْتَبعُ  َلَدْيِهمْ  ِاَْجَمعَ  َوَماالتاظم  " وقولُ 

 وهً كلماٌت تأتً فً التوكٌد إتبا اأ بعَد عجمع.  ٞاَ  ، ي ِبَ  ، ي ِبَص ،

 ت ول: جاَء الجٌُ  عجمُع عكتُع عبتُع عبصُع.

 وآ عجمعوآ عجمعوآ عجمعوآ.الجٌُ  عجمعُ  جاءَ كأّنا ت وُل: 

 ٌُد زٌادَة التوكٌِد فً الجمع.فهذِّ التوابُع تف

ًّ  لى الفتح.  جاَء: فعل ماٍ  مبن

 الجٌُ : فا ل مرفوع، و المة رفعه الضمة الظاهرة.

                                                            
 .ٖٓالقجر، رٌة  (ٔ)
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 ، و المة رفعه الضّمة الظاهرة. مرفوعمعنوّي عول  عجمُع: توكٌدٌ 

 معنوّي رابع. توكٌدٌ  :معنوّي ثالل. عبصعُ  معنوّي ثاٍآ. عبتُع: توكٌدٌ  عكتع: توكٌدٌ 

ً٘:معيٙ ) َمْآ رجَعْت عصابُعه إلى َكفِّه. عبتع: ٌ ال: ُرْسغ عبتع:  أك   لػ

ممتلب. عبصع: بصَع الماُء: رشَح قلٌالأ(. وهً كلُّها إتباع بعَد عجمع. ووظٌفُة 
ٌّة. ٌٌّة موسٌ   اإلتباع صوت

89- َٔ ــا ٍَــ  َ ٞوُســـــُوـٌَـــــْد   ٜا

ُْ ــً  ٌَُصــــــــــــــــــــــ
  

 َٖ ًِٔمــــــَ   َيإ٢   ٝال٤ُهــــــِو  ٜق

 ُْ ــُُدي   ـــــــــــــــــــ
 

ـــٖر -90 ًِ ٢  َيَمـــــــ ـــ َ ا ٔبااٜ ـــــــ

 ٜ ِجَ ٔعـــــــــــــــــــٍَنا 
  

ـــٞغ  ـــااٟل  ٜفاِ ٜوـــــ  ٔمَجــــــ

ـــٍَنا  ــّنا ُمٔرــ  َ َســ
 

 يضرُب التاظُم أمثلة، للتوكيد المعتوّ  

 :ٌَُصول َنْفُسهُ َزٌـٌد  َجاءَ  -ٔ

، و المة رفعه الضّمة الظاهرة، وهو مضاف، مرفوعمعنوّي  توكٌدٌ : نفُسهُ 
ًّ  لى الضمّ   فً مقّل جّر مضاف إلٌه. والهاء ضمٌر متصل مبن

  :ُ ُدولُ   ُكلَُّهـمْ  َقْوِمـً إِآَّ  -ٕ

معندددوّي منصدددوب، و المدددة نصدددبه الفتقدددة الظددداهرة، وهدددو  توكٌددددٌ  :ُكلَُّهدددـم
ًّ  لى الضّم فً مقّل جّر مضاف إلٌه.   مضاف، وهم: ضمٌر متصل مبن

 والُعُدول: جمع َ ْدل عي المنصف الموثور.

   :ْجَمِعٌَناَذا ِبالَ ـْوِم عَ  َمرَّ  -ٖ

جددّرِّ الٌدداءح ألّندده جمددع ، و المددة )لل ددوم( مجددرور معنددويّ  توكٌدددٌ  ا:عَْجَمِعٌَندد
 مذّكر سالم. واأللف لإلطالر الشِّعرّي.

ا ُمِبٌَنا ِمَثاالأ   َفاْقَفظْ وقوُل الناظم: " "، عي اقفْظ هذِّ األمثلَة الواضقَة َقَسنأ
 وتدّبْرها.
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 وشواٍد فوائد: 

 عخددددداا عخددددداا إآَّ ( ٔ)
 َمدددددددددْآ ال عخددددددددداأ لددددددددده

 

 
 

جا بغٌِر  ٌْ كساٍع إلى الَه
  (ٔ)سدددددددددددددددددددددددددددددددددالدِ 

 

الزْم عخااح ألآَّ الذي لدٌس لده عٌخ ٌقّبده وٌددافُع  نده : الشَّا رُ  ٌ ولُ   المعتى
 فمَثلُُه كالذي ٌذهُب إلى القَرب، ولٌس مَعُه سالد.

)الثانٌة(: توكٌد منصوب لكلمة  عخاافإآَّ "عخاا عخاا"  فيه  والّصاهدُ 
. ومعنى اإلغراء: تنبٌه المخاطب  لى المنصوبة  لى اإلغراء األولى" ااعخ"

 عمٍر مقموٍد لٌفعَلُه.

( فدددددأٌَآ إلدددددى عٌدددددَآ ٕ)
 الّنجددددددددددددداةُ ِبَبْغلتدددددددددددددً

 

 
 

عتدددداِا عتدددداِا الالّق ددددوَآ 
  (ٕ)اْقددددددددددِبِس اْقددددددددددِبسِ 

 

 اْقِبسِ  "، وقوله: "عتااِ  عتااِ  وقوله: " ،عٌَآ" إلى فأٌآَ "قوله:  فيه  الّصاهد
."ِساْقبِ  ًّ  ، ففً كّل هذِّ المواضِع الثالثة تكّرَر اللفُظ، وهو مآ التوكٌد اللفظ

 :اخلالصة

.الَعَسُل لذٌٌذ لذٌذٌ  نقو: هفً إ رابِ  هُ تابع ٌؤّكد متبو َ  التوكيد:

َدُِّ التوكٌد عّنه: ٌطابرُ  عقكام مآ فً و ،فً اإل راب هُ عو متبو َ  ُمَؤكَّ
 . جاَء إماُم الَقَرِم َنْفُسهُ  ع:فً اإلفراد والتثنٌة والجموالتعرٌف 

 :قسناٌ التوكيد

  .هبتكرٌر اللفظ وإ ادتِ  ٌكوآُ  اللفظّي  التوكيد -ٔ 

 ،جمعاء جمٌع، ،ُكلّ  ، ٌآ، نفس هً: بألفاظ وٌكوآُ  المعتوّ   التوكيد -ٕ
 .عجمعوآ عجمع،

                                                            
 .ٕٖٙابآ هشام فً قطر الندى، ص ( و9ٕٔ/ٔبوٌه )سٌشواهد  مآ البٌت (ٔ)

 .3ٕٖابآ هشام فً قطر الندى، ص ( وٓٙٔ/ٔابآ   ٌل )شواهد  مآ البٌت (ٕ)
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 وتطبيقات: أصئلة 

 :اعً األصٝغ٘ اليت تغَٔ ،  ّه أ ْب٘ال الٔ اليصْص  اقزأ

   (ېئ ېئ ېئ ىئ ىئىئ ی ی ی ی جئ حئ) -  

 .[ٖٔ - ٖٓرٌة  ]الِقجر:

 .[ٙ٘رٌة  ]طه: (ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ) -

ٌّـاَا  المـراَء   - ٌّـاَا إ فإ
 فإّنددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددده

 

 
 

دداٌء وإلددى  ددِر د َّ إلددى الشَّ
 الّشددددددددددددددِر جالددددددددددددددبُ 

 

فَصددددْبراأ فددددً مجدددداِل  -
 المدددددددددددـوِت َصدددددددددددْبراأ 

 

 
 

فمدددددـا نٌدددددـُل الُخلدددددـوِد 
 بمسدددددددددددددددددددددددددددددددددتطاعِ 

 

 ال، ال عبددددوُد بقددددـبِّ  -
 َبْثَنددددددددددددددددددَة إّنهددددددددددددددددددا

 

 
 

ًَّ مواث دددـاأ  عَخدددَذْت  لدددـ
 وُ هددددددددددددددددددددددددددددددددددددودا

 

خطَب  بُد الملِا بُآ مرواَآ فً مّكَة فو َظ الناَس، وعوصاهم بت وى هللِا تعدالى،  -
ف دداَم إلٌدده رجددٌل ٌ ددوُل: َمْهددالأ َمْهددالأ  إّنكددم تددأمروآ وال تددأتمروآ، وَتْنَهددوَآ وال 

 َتْنَتُهوآ.

ٌّآ التوكٌد المعنوّي فً ال -ٔ اب ة.   نصوص السَّ

اب ة. -ٕ ٌّآ التوكٌد اللفظً فً النصوص السَّ   

  لّل لَِم ُضبطْت كلمة "ُكلَّها" فً اآلٌة الثانٌة بالفتقةم  -ٖ

ٌّآ عقرَف العطف فً النصوص الساب ة. -ٖ  ب

ٌّـااَ  .عجمعوآَ ع رْب :  -ٗ  .الأ هْ مَ  )الثانٌة(. ال )الثانٌة(. إ

 :  تٌآ التالٌٌآما الشَّاهد النَّْقوّي فً البٌ -ٙ

إآَّ َمددْآ  عخدداا عخدداا -
 ال عخدددددددددددددددددداأ لدددددددددددددددددده

 

 
 

جدددد  كسدددداعٍ  ٌْ ا ـإلددددى الَه
 سدددددددددددددالدِ  بغٌدددددددددددددِر 

 

َآ الّنجداةُ ـعٌد إلى فأٌآَ  -
 ِبَبْغلتدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددً

 

 
 

الالّق دددوَآ  عتدددااِ  عتدددااِ 
 ماْقدددددددددددِبِس اْقدددددددددددِبسِ 
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٢ْ َباُب  ااَرَد
 

َْ ٔمــ ٢ اِنــو٣   إ٢َ ا -91 ــٔد اِنــْو ٝ ِب

ــُل  ٌَِنَ ــــــــــــــــــــــــ
  

ـــَراَبُو  ـــ  إ٢ِ ــــ   ُلَياأوِعــــ

ــّا  ٌِضــــ  ٜ ُْ  ٌُِرــــــَد
 

 مً ال ْاب  األربع٘ املذكْرٗ صاب ًا. ّا  ه الب   ل 

ً٘: الب   ل ّمعيٙ   ِعَو .ال لػ

ماآ :ت ولُ      عي اسَتَعْضُته منُه. : عبدلُته، واستبدلُت التٌَآ بالرُّ

 مآ غٌر قروف العطف. همتبو ِ م صوٌد بالقكم، ٌ وم م اَم  تابعٌ  ّاصطال ًا:

 :(ٔ)قال ابُآ مالا

التدددددابُع الم صدددددوُد 
 بدددددددددددالقكِم ِبدددددددددددالَ 

 

 
 

واسدددددددددددطٍة هدددددددددددـو 
ى َبددددددددددَدال  المسددددددددددمَّ

 

  قضَر المعلُّم زٌٌد: ت ول:

 .المعلّمكلمة مآ مرفوع  بدل: المعلُّم فا ل مرفوع. زٌدٌ 

 أّىُ:  الب لأ  او  مً: ب   لال أ  او

فع، والنَّ  فً (عو متبو هالُمْبَدَل منه ) ٌطابرُ  -ٔ  الجّر: وصب، اإل راب فً الرَّ

   .مرفوعبدل : الجواهريُّ . مرفوع: فا ل الشَّا رُ .  الجواهريُّ الّشا ُر  وصلَ  -

 بددل: الجدواهريَّ بده منصدوب.  مفعدول: الشَّا رَ .  الجواهريَّ الشَّا َر  تُ سمع -
 منصوب. 

ددا ِر  سددلّمتُ  -  بدددل: الجددواهريِّ . الشددا ِر: اسددم مجددرور. الجددواهريِّ  لددى الشَّ
 مجرور.

 السُم مآ االسِم نقو: فتَح األندلَس ال ائُد طارٌر.ٌُْبدل ا -ٕ

 .  )وهو اسم( مرفوعفا ل ال ائُد: 

   ، و المة رفعه تنوٌآ الّضم.مرفوعبدل : طاررٌ 
                                                            

 .9٘انظر: متآ علفٌة ابآ مالا، ص  (ٔ)



ٖٔٔ 
 

 

ْرَقْمَا. -ٖ ٌَ  ٌُْبَدل الفعُل مآ الفعل نقو: إْآ ُتَصلِّ تسجْد  هلل 

 إْآ: قرف شرط. ُتَصلِّ: فعل الشَّرط. ٌْرَقْما: جواب الشَّرط.

ْد: فعل مجزوم، وهو َبَدٌل مآ فعل الشَّرط )ُتَصلِّ( المجزوم بقذف تسج
 قرف العلّة.

.(ٔ) ( ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ)قال تعالى:

كوآ، وهو بدل ِمْآ الفعل "ٌلَر" المجزوم  ٌضا ْف: فعل مجزوم بالسُّ
 بقذف قرف العلِّة.

ْنَقلُ  قولُ و ٌَ  .ْكَمهُ ٌُْعطى إ رابه، وٌأخُذ قُ " عي إِْ َراَبهُ  الناظم: "

َِ   ٜ ٞقَســـاُموُ  -92 ٠ّ ٜفــــش٢ ٜ ِدَبَعـــ

َِ ــر٢  ُتــــــــــــــــــــــــــ
  

ََٔنا   ٜفاِنَ ــــــِ   إ٢ِ َصـــــا

 ٔاٜ ـــًٔاَ َتِســـَ ٔوِد
 

ٌّها المتعلّم الَفِطآ  –ٌ ّرُر الناظُم عآَّ البدَل عربعُة عقسام، فإْآ عردَت   -ع
 معرفَة عقسام الَبَدل وقفَظها فاسمْع ل وِل الناظم تستفْد.

93- ُْ ٔٔ  ااٖشـــــ ٜفَرـــــَد  ٔمـــــَ َ

ٍَـــــــا ٔٔ ٜا  ااٖشـــــــَ
  

َ ا ُنــُريد٣  ٜ خـــًُٜ   ـٌَـــْد 

ـــَا  َبه٢ٍـــــــــــــــــــــ
 

94- ُْ ٢َ   َيَبَد ااٝ ـٚل   ٔمَ ااَرِع

ــِ   ٜاَ ــــــــــــــــــــــــــ
  

ــِل  ِٞٝا ــا  ٌَ ٍِٟو ْٔ   ٔ ِصــٜوُو  َد

 ااٖجَ ـــــــ  ٌُعــــــٔ 
 

95- ُْ ًُ  َيَبــــَد ٣ْ َ ِ ــــ اِشــــٔ َ ا

ـــٔنَ  َداٜقــــــــــــــــــــ
  

ـــْد  ـــُو   ُمَ ٖ ــــــ   َجَ اٝاـــــ

 ٜفَشاٜقنــــــــــــــــَٔ
 

ًُااَ ٜلــٔ    َُْيَبــَد -96 ٜقــِد  َ ِ ــ

 َدٔاــــــــــــــــــــــــــــِي
  

  ٜفَرّنــــا  ٔ َ ــــاّدا  ـٌَــــْد 

ـــَ ــِي ٌَِرٔ ـــ  اال٤ٔعـــ
 

                                                            
 .9ٙ، 8ٙرٌة  ،الفرقاآ (ٔ)



ٖٕٔ 
 

 

ُ٘ أقضاو:: الب   ل أقضاو  الب ل  أربع

ٛ  ب   ل  :األّل ً  الغَّٕ  : الغَّٕٛ م 

وٌسّمى بدل الُكّل مآ الُكّل، والبدل المطابر: ضابُطُه عآ ٌكوَآ البدُل  ٌَآ 
 الُمْبَدل منه نقو:

   .عَُخواَ ٌد ٌز ءَجا -

ًّ  لى الفتح.       جاَء: فعل ماٍ  مبن

 زٌٌد: فا ل مرفوع.    

مدآ )زٌدد(، و المدة رفعده الدواوح ألّنده مدآ  مرفدوعَبَدل ُمطابر : عخوا    
ًّ  لددى الفددتح فددً  األسددماء الخمسددة، وهددو مضدداف، والكدداف: ضددمٌر متصددل مبندد

  مقّل جّر مضاف إلٌه.

 ، عي ذا ُقْسٍآ وبهجة.ُروٍر َبِهَجاَذا سُ  عَُخواَ ٌد ٌء زَجاوقوله: 

 عٌَآ البدُلم وما نوُ هم بّشرته عخُته فاطمُة.  -

 ما إ راب: ُ َمَرم إآَّ عمٌَر المؤمنٌآ ُ َمَر خلٌفٌة  ادل.  -

ً  الب ْعِض ب   ل  :الثاىٕ  : الُ لِّ م 

ٌْفَ ضابُطُه عآ ٌكوَآ البدُل جزءاأ مآ الُمْبَدل منه نقو: عََكْلُت ال  َفُه.ِنصْ  َرِغ

، و المة نصبه الفتقة، وهو مضاف، منصوببع  مآ ُكّل  : بدلِنْصَفهُ 
ًّ  لى الّضم فً مقّل جّر مضاف إلٌه.  والهاء: ضمٌر متصل مبن

 عٌآ البدُلم وما نوُ ُهم قطَع المسافُر الطرٌَر ُثلَُثُه. -

 : اْع  ن اٍل ب   ل :  الثالث

ٌّة: نهالُمْبَدل موالبدل بٌآ  عآ ٌكوآَ  هُ ضابطُ  ٌّة والجزئ   ارتباٌط بغٌر الُكل

دٌ  َراَقِنً   .َجَمالُهُ  ُمَقمَّ

: بدل اشتمال مرفوع، و المة رفعه الّضمة، وهو مضاف، والهاء: َجَمالُهُ 
ًّ  لى الّضم فً مقّل جّر مضاف إلٌه.  ضمٌر متصل مبن

 متغرٌُدُِّ ما إ راب:   عطربنً البلبُل تغرٌُدُِّ.  -

  : طالػ غ  ب   ل : الزَّاب 

 ترٌَد كالماأ، وٌسبر لساُنا إلى غٌِرِّ، ثّم تذكُر ما عردَت:  ه عآْ ضابطُ 
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ا َزٌدٌ َرِكْب  ا ِقَمارأ  .َفَرسأ

ا مآ )قماراأ(، و المة نصبه تنوٌآ الفتح  منصوبَغَلط  : بدلَفَرسأ
 الظاهر. 

 مالمسجدِ ما إ راب:  ذهبُت إلى البٌِت المسجِد.  -

 

 :فوائد ولطائف 

البدل بدُل التفصٌل: وهو ذكُر عجزاِء المبدل منه عو  ( مآ عنواعٔ) 
عقساِمه، نقو: الكلمُة: اسٌم، وفعٌل، وقرٌف.

 مآ عنواِع َبَدل الَغَلط: (ٕ)

 وهو عآ َتْ ِصَد شٌئاأ، ثمَّ ٌظهُر لا عآَّ غٌَرُِّ عفضُل منه:  َبَدل الَبَداأل )ع( 

 هذا المصباُد بدٌر شمٌس.

  : خبٌر مرفوع. بدرٌ 

م الظاهر. دل: بشمسٌ   َبَداء مرفوع، و المة نصبه تنوٌآ الضَّ

ْسيان )ب(  ًَ كالَما  لى ظّآ، ثمَّ تعلُم خطأِّ فتعدل  نه:  َبَدل التِّ  وهو عآ تبن

 عرى بٌآ الشَّجِر طفالأ ُغراباأ.

 طفالأ: مفعول به منصوب.  

 و المة نصبه تنوٌآ الفتح الظاهر.  ،منصوب ِنْسٌاآل دَ بَ  ُغراباأ:

 لمات التالٌة تعرُب بدالأ دائماأ:( الكٖ)

 كلمة "ابآ"  ندما تأتً بٌآ  لمٌآ: َرِقَم هللاُ  ثماَآ بَآ  ّفاآ. -

ر بأب عو عّم: الّصّدٌُر عبو بكٍر عّوُل الخلفاِء الّراشدٌآ. -  الُكنٌة وهً ما ُصدِّ

 االسم المعّرف بأل بعد اسم اإلشارة: نجَح هذا المتسابُر فً تسلُّر الجبل. -
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 :اخلالصة

  ه مآ غٌر قروف العطف.م صود بالقكم، ٌ وم م اَم متبو ِ ع تاب: البدل

 الب ل أّىُ:  أ  او مً

فع،الُمْبَدَل منه فً اإل راب فً  ٌطابرُ  -ٔ   .والنَّصب، والجرّ  الرَّ

 .عسُد بُآ الفراتِ  ال ائدُ  "ص لٌة"االسُم مآ االسم نقو: فتَح  ٌُْبدلُ  -ٕ

  .تتفّورْ  تدرسْ  ُتذاكرْ لفعل نقو: إْآ الفعُل مآ ا ٌُْبدلُ  -ٖ

ُ٘ الب ل   أقضاو: أربع

 زٌٌد عَُخوَا.  خطبَ : نقوالشًَِّء ِمَآ الشًَّء  َبَدلُ  -ٔ

 .هُ فُ ِنصْ  امتأ الفندرُ الَبْعِ  ِمَآ الُكلِّ:  َبَدلُ  -ٕ

َبَدلُ  -ٖ   .َجَمالُهُ  الَوْردُ اْشِتَماٍل: َراَقِنً  َْ

ٌّارةأ  َزٌدٌ  َرِكبَ الَغلَط:  َبَدلُ  -ٗ . س  داّرجةأ

 

 وتطبيقات: أصئلة 

 :اعً األصٝغ٘ اليت تغَٔ ،  ّه أ ْب٘ال الٔ اليصْص اقزأ

 .[93رٌة  ]المائدة:   (ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ) -

 إّنما المرُء بأصغرٌه: قلِبِه، ولساِنِه. -

عقٌددددددددددددا عمٌددددددددددددـُر  -
 المددددددؤمنٌآ  ُمقمددددددـّدٌ 

 

 
 

:  قراَمـها  ًِّ ُسنَآ النب
 وقالَلهددددددددددددددددددددددددددددددددـا

 

فً ُقبِّ  وقد المنً -
 لٌلددددددددددددى عقدددددددددددداربً

 

 
 

عخدددددً وابدددددُآ  ّمدددددً 
 وابدددُآ َخدددالً وخالٌدددا

 

قالت الَعرُب: األٌدي ثالل: ٌٌد بٌضاُء، وهً االبتداُء، وٌدٌد خضدراُء، وهدً  -
.  المكافأة، وٌٌد سوداُء، وهً الَمآُّ

ٌّآ نوَع البدل فٌما ٌلً:  -ٔ  بٌضاء. ٌدٌ  .عخً .قراَمها .ِبهلْ قَ  .القرامَ  البٌتَ ب

ٌّآ -ٕ اب ة.    التوكٌد اللفظً فً النصوص السَّ
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 " بالفتقة فً البٌت األولم قراَمها لّل لَِم ُضبطْت كلمة " -ٖ

ٌّآ عقرَف العطف واألسماَء المعطوفَة فً النصوص الساب ة. -ٗ  ب

 .بٌضاءُ  ٌدٌ . عخً . القرامَ  البٌتَ ع رْب :  -٘

 مّثل بمثالٌآ مآ إنشائا لبدل االشتمال. -ٙ

 د ب ول الناظم: وّضح الم صو -3

َقددْد  َنْقددوُ الَغَلددِط  َوَبددَدلُ "
 َرِكدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددبْ 

 

 
 

ا َزٌددددٌ  دددا  ِقَمدددارأ  َفَرسأ
ْبِغدددددددددً  "اللَِّعدددددددددبْ  ٌَ

 

 

   

 

٢ْ ٔبٔو  امٜلِنُصًَباُت/ َباُب امٜلٞوُعً
 

ــَ     -97 ــّ ا َيٜق ــَرٓ اِن ــا َت َمِهَ 

ــؤ  ــُل ٔبـــــــ  اأوِعـــــــ
  

ــُِل     ْْ ٜف ـ ٜفـــَ اٜ  َمٞوُعـــً

 ٔبَنِصــــــــــــــــــــٔرٔو
 

رعٌَت اسماأ وقَع  لٌه الفعُل نقو: شرَب الطفُل القلٌَب،  ٌ وُل الناظُم: إذا
رَس( مفعول به، وقكُم المفعول به  وقرعَ التلمٌُذ الّدرَس. فهذا االسُم )القلٌَب، الدَّ

 النَّصب.

 اسم منصوب وقَع  لٌه فعُل الفا ل. إ َ; املوعًْ بو:

ٌَّ املفعْل  بُ:  ّىفَه  مً ٍذا ال عزٓف أ

 ْعالأ وال قرفاأ.اسم، فال ٌكوآ فِ  -

 منصوب، فال ٌكوآ مرفو اأ وال مجروراأ. -

 وقَع  لٌه فعُل الفا ل، عي عّثَر فٌه، وتعلَّر به.  -

ــأاَو  -98 ـُِدُت ااَعــــ ـــل٢  ٜأ ِجــــ

ــا ٌََٔرــــــــــــــــــــ ْٜ  ا
  

َيٜقـــِد  َدٔاِرـــُ  ااٜوـــَرَ   

ٍَِرــــــــــــــــــا ٍٔ  ااٖن
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 ٌضرُب الناظُم مثالٌآ للمفعول به:

 َب:ُزْرُت الَعالَِم األَِدٌ -

 : مفعول به منصوب، و المة نصبه الفتقة الظاهرة. الَعالِمَ 

 األدٌَب: نعت منصوب.

ومعنددددى األدٌددددب: عي المبدددددع فددددً األدب منثددددورِّ ومنظومدددده كالجدددداقظ، 
. ًّ افع  والمعرّي، والرَّ

َب: - ٌْ ِج  َرِكْبُت الَفَرَس النَّ

 : مفعول به منصوب، و المة نصبه الفتقة الظاهرة. الَفَرسَ 

 : نعت منصوب.النَّجٌبَ 

 ومعنى النَّجٌب: عي الفرس الكرٌم األصٌل.

ِٞٔتَ   -99 ٌَـ ِٞٔتَ َي ٌَ َيٜظأنّرا  

 ُمِضـــــــــــــــــــــــَ َرا
  

ْْ   ٔمَجاٝاـــــُو  مــــَا      ِٜٖي ــ ٜفـ

ـــَرا  ُ ٔاـــــــــــــــــــــ
 

َيااٖجـــأ َ ٝقـــِل ُمٖ ٔصـــْل    -100

ــِل  َيُمِنٜؤصـــــــــــــــــ
  

َُاَد ـَٔ ٜ خــَٔ  َيإ٢ٌــٖاُى     ٜا

ـــِٔل  ٜ هــــــــــــــــــــــ
 

 أ ْال املفعْل بُ:

اسم ظاهر، وضمٌر:المفعوُل به  لى ُصورتٌآ: ٌأتً

 األسماء الظاهرة: ومآ : االصه العاٍز:األّىل الصْرٗ

بٌدُب المدرٌَ .المفرد نقدو:  االسم -ٔ . آُ فّنداال رسدمَ  فقدَص الطَّ دْت  لوقدةأ ربَّ
ٌَّةُ   .سألُت الفتى  آ َمْركز ت وٌة األجسام عصلَح العامُل َخطَّ الهاتف. عوالَدها. ُسم

بٌُب المرٌَ : المرٌ َ  فقصَ  - منصدوب، و المدة نصدبه  بده مفعول: الطَّ
 الفتقة الظاهرة. 

 الم ّدرة.منصوب، و المة نصبه الفتقة  به مفعولسألُت الفتى: الفتى:  -

ًَ  شدددكرتُ : وت دددولُ     صددداقبً. مدددا إ دددراب ال اضدددً، عكرمدددُت  .ال اضددد
 صاقبًم 
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، و المدة بمفعدول بده منصدوا: اا. عخداعخدنصدقُت الخمسة:  األسماء -ٕ
 .لفاأل نصبه

ًُّ ُجثتددٌآ: المثّنددى -ٖ فاُع المدددن ، مفعددول بدده منصددوب: ُجثتددٌآ: عخددرج الدددِّ
 .لٌاءا نصبهو المة 

   قاصرِت الشُّرطُة المشاغبٌآ.الم: المذّكر السَّ  جمع -ٗ

ٌداءح ألّنده جمدع مدذّكر منصوب، و المة نصبه ال به مفعولالمشاغبٌآ:     
 سالم.

 قبُّ عآ عسمَع تالوَة ال ررآ.عُ المؤّول:  المصدر -٘

 . َسماعَ . عي نصب مفعول به: مصدر مؤّول فً مقّل عآ عسمعَ 

ْظلَِم م: إ راب ما ٌَ ٌُْظلَم عو   القرُّ ٌكرُِّ عْآ 

 ٌن سم إلى مّتصل، وُمْنَفصل: : الضنري:الثاىٔ٘ ْرٗالصُّ

مٌر المتصل: والذي ٌ ُع مفعوالأ به مآ ضمائر االتصال عربعة: -عوالأ   الضَّ

 ٌاء المتكلّم نقو: زارنً عخً. عكرمنً هللاُ بالِعْلم. -ٔ

ًّ  لى الفتح. والنوآ للوقاٌة. والٌاء: ضمٌر متصدل  زاَرنً: فعل ماٍ  مبن
ددكوآ فددً مقددّل نصددب مفعددول بدده. ع ددرْب: عكَرَمنددً هللاُ بالُذّرٌددِة  ًّ  لددى السُّ مبندد

القِة.  الصَّ

َمددِا، عكرَمُكمددا، عكددرَمُكم، كدداف الخطدداب نقددو: عكرَمددَا هللاُ بددالِعْلم. عكر -ٕ
.  عكرَمُكآَّ

ًّ  لدى  ًّ  لدى الفدتح. والكداف: ضدمٌر متصدل مبند عكرَمَا: فعل مداٍ  مبند
ٌّتها الفالّقاُت.  الفتح فً مقّل نصب مفعول به. ع رْب: عكرَمُكآَّ هللاُ ع

هددداء الغائدددب نقدددو: عكرَمدددُه هللاُ بدددالِعْلم. عكرَمهدددا، عكرَمُهمدددا، عكدددرَمُهم،  -ٖ
 .عكرَمُهآَّ 

ًّ  لى الفتح.  فعل: عكَرَمهُ  ًّ  لدى الالهاءماٍ  مبن  ّضدم: ضمٌر متصل مبن
 ُهْم هللاُ بالّشهادة فً سبٌلِه.ع رْب: عكَرمَ  نصب مفعول به.  مقلّ فً 

 نا المتكلّم نقو: عكرمنا هللاُ بالِعْلم. -ٗ

ًّ  لى الفتح.  فعل: عكرَمنا دناماٍ  مبن ًّ  لدى السُّ كوآ : ضمٌر متصل مبند
 خل نا هللاُ ِمْآ طٌٍآ.ع رْب:  نصب مفعول به.  مقلّ فً 

دد -ثانٌدداأ  ددا" بكسددر الهمددزة وتشدددٌد المنفصددل،  مٌرالضَّ ٌّ وهددو ضددمٌر واقددد "إ
 :الٌاء، وٌأتً
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ٌّاَي عطاَع التالمٌذُ المتكلّم:  مع ٌاء -ٔ  .إ

ٌّاَي:  نصب مفعول بده. عطداَع: فعدل مداٍ  فً مقّل  منفصلنصب  ضمٌرإ
ًّ  لى الفتح.  مبن

مة الظاهرة.التالمٌ  ُذ: فا ل مرفوع، و المة رفعه الضَّ

ٕ- . ٌّاُكآَّ ٌّاُكم، إ ٌّاُكما، إ ٌّاِا، إ ٌّاَا عقترُم. إ  مع كاف الخطاب: إ

ٌّاَا:   منفصل فً مقّل نصب مفعول به. نصب ضمٌرإ

 عقترُم: فعل مضارع مرفوع، والفا ل ضمٌر مستتر ت دٌرِّ عنا.

داِّ ع ند -ٖ ٌّ داُِّ عصدل، إ ٌّ ٌّداهم، مع هاء الغائب: إ ٌّاهمدا، إ ٌّاهدا، إ ً بإشدارتً. إ
. ٌّاُهآَّ  إ

دداِّ ٌّ دداُِّ عِصددُل: إ ٌّ دداِّ : إ ٌّ نصددب مفعددول بدده. فددً مقددّل  منفصددلنصددب  ضددمٌرإ
 عصُل: فعل مضارع مرفوع، والفا ل ضمٌر مستتر ت دٌرِّ عنا.

ٌّانا تنتظُر األّمُة لنهضِتها. -ٗ  مع نا المتكلّم: إ

ٌّانا:   به. نصب مفعولفً مقّل  منفصلنصب  ضمٌرإ

 

 :فوائد ولطائف 

 ( هناا عفعال تتعّدى إلى مفعول واقد )عي تأخُذ مفعوالأ به واقداأ( منها:ٔ)

 سمَع، شكَر، َرمى، قضَر،  َرَ ، عكَل، قَمَل.  

ِخه. عكَل الظالُم ماَل الٌتٌِم.  ٌْ   رَ  الطالُب المسألَة  لى َش

 ا َمرَّ مآ قبُل:( هناا عفعال تتعّدى إلى مفعولٌآ منها عخواُت ظآَّ كمٕ)

  ،  .اّتخذَ  جعَل، ،َ لِمَ  رعى، وجَد، ،خاَل، ز مَ  قِسَب، ظآَّ

 وعفعال عخرى مثل: ع طى، مَنَح، سأَل.

. المغّفلُ  بَ سِ قَ  هبَ  جعلتُ  عكبَر ُكلِّ شًٍء. هللاَ  رعٌتُ  الشِّهادَة ث افةأ  خاتماأ. الذَّ

 منها: إلى ثالثة مفا ٌلهناا عفعال تتعّدى ( ٖ)

َل.عرى، ع لمَ    ، عنبأَ، عخبَر، وخّبَر، َقدَّ

 . لبَة المطالعَة مفٌدةأ. عرٌُت الموّظَف المعاملَة ُموّقعةأ  ع لمُت الطَّ

ًّ وهً:( ٗ)  المفعوُل به عقُد المنصوبات فً الكالم العرب

 كاآ البقُر هادئاأ.  بر كان أو إحدى أ واتها  -
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 إآَّ ال رٌَة مهجورةٌ. اسم إنَّ أو إحدى أ واتها  -

 ٌا قامَل الراٌة،ِ قافْظ  لٌها. ٌا قارئاأ كتاباأ، استفْد منه. المتادى  -

 خرَج الضٌُف مسروراأ. الحال  -

. التمييز  -  عرسلُت إقدى  شرَة برقٌةأ

 قطفُت األشجاَر إال شجرةأ. المستثتى المتصوب  -

ًّ فً مقّل  اسم ال التافية للجتس  - ال رٌَب فً قٌام السا ة. )اسمها مبن
 (.نصب

 ت ف الفتاةُ عماَم المررة. ُصْمُت ٌوَم َ َرفة. ظرف المكان أو الّزمان  -

 رّتل ال ارُ  ال ررَآ ترتٌالأ. المفعول المطلق  -

. المفعول اجله  -  وقفُت إكراماأ لوالديَّ

 مشٌُت والشَّاطَب. المفعول معه  -

  التابع المتصوب  -

 قرعُت ال ررَآ الكرٌَم.  التع   (ٔ)

 قرعُت ال ررَآ وتفسٌَرُِّ. عطف ال( ٕ)

 قرعُت ال ررَآ الكرٌَم ُكلَُّه.   التوكيد ( ٖ)

 قرعُت ال ررَآ: الب رَة، ورَل  مراَآ. البدل  (ٗ)

 اخلالصة:

 عكَل الذئُب خروفاأ. : لٌه فعُل الفا ل منصوب وقعَ  به: اسمٌ  المفعولُ 

 االسم الظاهر: األولى:المفعول به  لى ُصورتٌآ:  ٌأتً

 باَع التاجُر رلَة تصوٌٍر.سم المفرد نقو: اال -

 بالتخلًِّ  آ برنامج "ستار عكادٌمً". األسماء الخمسة: نصقُت عخاا -

 .ن َل  ّماُل المٌناِء قاوٌتٌآ إلى الباخرةالمثّنى:  -

 .  خاطَب رئٌُس الوزراِء العاملٌآ فً مؤسسِة اإلذا ةجمع المذّكر السالم:  -

لولةعكرُِّ المصدر المؤّول:  - ٌْ  .عْآ عزوَر الناَس وقَت الَ 

 :وهو نو اآمٌر: الثانٌة: الضَّ  ورةالصُّ 

 عربعة: االتصالمفعوالأ به مآ ضمائر  الضمٌر المتصل: والذي ٌ عُ  -ٔ

 نا المتكلّم.و ،هاء الغائب، وكاف الخطابو ،ٌاء المتكلّم



ٔٗٓ 
 

 

ٌّامٌر المنفصل، وهو ضمٌر واقد "الضَّ  -ٕ  " وٌأتً:إ

 نا المتكلّم.، وهاء الغائب، وكاف الخطابو ،مع ٌاء المتكلّم

 وتطبيقات أصئلة: 

 عً األصٝغ٘ اليت تغُٔ: ال الٕ،  ّه أ ْب اليّص اقزأ

فٌآ الّصغٌر": ًّ فً قكاٌة "الدَّ  قال المنفلوط

دددي ِمددْآ ُتددراِب قبددِرَا، وُ دددُت إلددى َمْنزلددً كمددا ٌعددوُد ال ائددُد  ٌَ "اآلَآ نفضددُت 
عملددُا إال دمعددةأ ال عسددتطٌُع إرسدداَلها، وزفددرةأ ال  المنكسددُر مددآ سدداقِة القددرِب، ال

 عستطٌُع تصعٌَدها.

، فً فراشا  لٌالأ فجز ُت، ثدمَّ خفدُت  لٌدا المدوت ففز دُت،  ًَّ رعٌُتا ٌا ُبن
واَء، فجلسدُت بجانِبدا عصدبُّ فدً فمدَا  فاستشرُت الطبٌَب فً عمرا، فكتَب لً الدَّ

مآ بدٌآ جنبٌدا القٌداة، قتدى نظدرُت َقَطرات ذلا السائِل األصفِر، وال دُر ٌنتزُع 
 فإذا عنَت بٌَآ ٌدي جّثٌة باردةٌ، فعلمُت عّنً قد ثكلُتا، فهٌهاَت عْآ عراا بعَد الٌوِم".

 ،إرسداَلها ،دمعدةأ الكلمات التالٌة عسماء ظداهرة، وقدد وقعدْت مفعدوالأ بده:  -ٔ
 .الموتَ  ،تصعٌَدها

ٌّآ عفعالها التً نَصبْتها، وفا ل كّل فعل.   

 ة "ٌدي" وقعْت مفعوالأ به، فما  المُة نصِبهامكلم -ٕ

  وما هما المفعوالآم مفً النّص فِْعٌل عخَذ مفعولٌآ. ما هو -ٖ

 .راتطَ قَ  ،القٌاة ،الموتاضبط عواخَر الكلمات التالٌة:  -ٗ

 استخرْج مآ النّص ضمٌرٌآ ٌعرباآ فً مقّل نصب مفعول به. -٘

الطبٌددَب فددً عمددِرا. فكتددَب لددً  فاستشددرتُ ع ددرْب مددا ٌلددً إ رابدداأ وافٌدداأ:  -ٙ
واَء.  الدَّ

استخرج مآ النّص: قرف تق ٌر، مبتدع مرفو داأ، خبدراأ مرفو داأ، اسدم  -3
.  فعل ماٍ ، اسماأ معطوفاأ منصوباأ، نعتاأ مجروراأ، جملة واقعة فً خبر إآَّ

مائر فً األمثلة التالٌة: -8   ع رب الضَّ

 .[٘رٌة  ]الفاتقة:   (ٿ ٿ ٿ ٿ) -           

باقِة. -      لَّمُه المدّرُب مبادَ  السِّ

ٌَّاِا ع نً واسمعً ٌا جارة  -     إ
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ٜٛٞلق٢ ٢ْ امٝل  َباُب امٜلٞوُعً
 

101-    َٔ ــا ــْو َجــ ــَدُد اِنــ َيامٜلِصــ

 ٓ ــَد ــا ٜاـــــ  َثأاّجـــــ
  

ـــٔ   ٔفعـــــــــِل٣   َتِصر٢ٌــــــ

ــاُبُو بـــََدا   َياِ ٔ َص
 

 طلر.ال بدَّ مآ معرفِة المصدرح لكً نعرَف الم صوَد بالمفعول الم

 اسُم الَقَدل الذي دلَّ  لٌه الفعُل نقو: كتابة.   ٓرَ  ابُ  مااَّ املصدَد بِٓ و:

 كتابة: اسم َقَدل مآ الفعل الماضً كَتَب، والمضارع ٌكتُب.

ُر: تقضٌراأ. ٌُقضِّ َر،  ٌُكرُم: إكراماأ/ َقضَّ  وت ول: قرع، ٌ رعُ: قراءة/ عكرَم، 

ا َلَدى َتْصِرٌِف فِْعٍل". وهذا معنى قوِل الناظم: "الَمْصَدُر اسْ   ٌم َجاَء َثالِثأ

جاء ثالثاأ: عي جداَء بعدَد الفعدل الماضدً، والفعدل المضدارع كمدا فدً األمثلدة 
 الساب ة. 

 فاألول: الفعل الماضً )َقرعَ(. 

 والثانً: الفعل المضارع )ٌ رعُ(. 

 والثالل: المصدر )قراءة(.

اته.مصدٌر ٌؤّكد فِْعَلهُ  إ َ; املوعًْ املٛلق نً: ٌّآ  دَد َمرَّ ٌّآ نوَ ُه، عو ٌب  ، عو ٌب

 وقكُمُه النصُب، وذلا قول الناظم: "َواْنِتَصاُبُه َبَدا".

 عزح ال عزٓف:

 .(ٔ)  (ٿ ٿ ٿ )نقو: هبَط الطائُر ُهبوطاأ. هُ لَ عْ فِ  ٌؤّكد -

هبوطاأ: مفعول مطلر منصوب، و المة نصبه تنوٌآ الفتح.  ع رْب:   
 ترتٌالأ.

ٌّآ - ِب. هُ نو َ  ٌب  نقو: راَذ اللصُّ روغاَآ الّثعلِب. وقَف التلمٌُذ وقوَف المؤدَّ

ة، الفتق هو المة نصبمطلر منصوب،  مفعولروغاَآ الثعلِب: َرَوغاَآ: 
 وهو مضاف. 

                                                            
 .ٗرٌة  ،المزّمل (ٔ)



ٕٔٗ 
 

 

ِب.  الثعلِب: مضاف إلٌه مجرور.   ع رْب: وقوَف المؤدَّ

ٌّآ - اتهَْ   دد ٌب راجعُت  نقو: ضَرَب الجالُّد المجرَم  شَر َضَربات. َمرَّ
 مطلر منصوب، مفعولالمخطوطَة  شرٌآ َمّرةأ.  شَر َضَربات:  شَر: 

ع رْب: ة، وهو مضاف. ضَرباٍت: مضاف إلٌه مجرور. الفتق و المة نصبه
  شرٌآ.

ــٚل ٜفَ ــــّْ    -102 ــَدٓ ٝاـ ًَ ٜاـ ــ َيِنـ

ُٚ ٢ً ــ  َ ِ ــــــــــــــــــــــ
  

ٍِــــــَ  ٜاٞوعَـــــَٔ     ــَا  َب مـــ

ُٚ ٢ً ـــ  َيَمِعَنـــــــــــــــ
 

،  -نَّقاة، و نَد كّل فتى تعلََّم منهم نَد ال -المفعوُل المطلُر    ًّ نو اآ: لفظ
 ومعنوّي.

ـــٜغ    -103 ــَق ٜاٞو ـــا َياٜف ــَ اٜ  َم ٜف

 ٔفِعٔلـــــــــــــــــــــــــــٔو
  

    ِٟ ٌَــــــــاَد ـ٢ ــُُو    ُُِدتــــــ ٜا

ــِٔلٔو  ٔاٜوضـــــــــــــــــ
 

: ًّ وهو َما َواَفَر َلْفَظ فِْعلِه، عي كاآ تكراراأ للفظ  النَّوُع األّول: اللفظ

 فعلِه. 

 فً قلِّ المعادلة. عجادْت فاطمُة إجادةأ فً  لِم الهندسة. نقو:ِ َسِهْرُت َسَهراأ 

اَرةأ لفضلِه:  ٌَ ًّ وهو: ُزْرُتُه ِز  ضرَب الناظُم مثاالأ للّنوع اللفظ

اَرةأ: مفعول مطلر منصوب، و المة نصبه تنوٌآ الفتح. ٌَ  ِز

ًَٔافـْق ٔاَ ِعَناُى ٔبـاٜل -104  َيَ ا ُمـ
  

ــُِ       ي٢فـَاق٢ ٜاٞوــٕغ ٜاٜور٢ 

 َ اٜلَجــــــــــــــــــــــ
 

وهو َمدا َواَفدَر معندى فِْعلِده دوَآ لفِظده. عي ٌكدوآ  :معنويّ : الالثانً وعُ النَّ 

 مخالفاأ للفِظ فِْعلِه.

نقو: َفِرْقُت َجَذالأ. عصله: َفِرْقُت فَرَقاأ. فوضَع "َجَذالأ" مقّل "َفَرقاأ"ح ألآَّ 
 المعنى واقد، واللفَظ مختلف. والَجَذل هو: الَفَرد.

 مطلر منصوب، و المة نصبه تنوٌآ الفتح. مفعولَجَذالأ: 

  وت وُل: َقَعْدُت ال ُرفصاَء. ضربُت الخائَآ َلْكماأ. 

 . َلْكماأ  ع رْب: ال ُرفصاَء.
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 :فوائد ولطائف 

 هذِّ الكلماُت ُتعرُب مفعوالأ مطل اأ: 

 شكراأ.  فواأ. ُ ْذراأ. َقَسناأ. سبقاَآ هللِا.

 بعَ  اإلكراِم. كلمة "بع " فً هذا التركٌب: عكرمُتهُ  -

فال تمٌلوا ُكلَّ كلمة "ُكّل" فً هذا التركٌب: عكرمُتُه كلَّ اإلكراِم.  -
 .المٌلِ 

 

 :اخلالصة

ٌّآ نوَ هُ مصدٌر ٌؤّكد فِْعَلهُ  :المطلرُ  المفعولُ  اته.، عو ٌب ٌّآ  دَد َمرَّ  ، عو ٌب

 املطلل ىوعاٌ:   املفعول

 . دبَّْجُت الم الَة تْدبٌجاأ  :فِْعلِهَما َواَفَر َلْفَظ  وهو اللفظّي  -ٔ

 . عي ٌكدوآ مخالفداأ للفدظِ لفظدهِ  َمدا َواَفدَر معندى فِْعلِده دوآَ  وهو المعتوّ   -ٕ
 .لهِ عْ فِ 

 قاأ. : فرقُت فرَ هُ : فرقُت َجَذالأ. عصلُ نقو      

 

 وتطبيقات: أصئلة 

٘  اقزأ  :ا،  ّه أ ْب عً األصٝغ٘ اليت تغَٔ٘ ال الٔ اآلٓات  ال زمي

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃچ چ چ چ ڇ ڦ ڄ ڄ )  -

 .[8 -ٙرٌة  ]االنش ار:   (ڇ ڇ ڍ ڍ   ڇ

ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅۉ  ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ) -

 .[ٕٔ -9ٔرٌة  ]الفجر:   (ۉ ې ې ې ې
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 .[ٕٗرٌة  ]ال مر:(   ۈ ۈ ٴۇ ۋ ) -

 :مطل اأ، وقد عّكدْت عفعاَلهاْت مفعوالأ الكلمات التالٌة وقعَ  -ٔ

 درمما عفعاُل هذِّ المصا .الأ عكْ ، قساباأ ، َكْدقاأ  

 .ّكاأ دَ  ،ُقّباأ ع رْب:  -ٕ

ٌُّآ نوَع فعلِه. ما هوم اآلٌاتفً  -ٖ  الكرٌمة مفعوٌل مطلٌر ب

 :التً تقَتها خطّ  الكلماتِ  ع رب -ٗ

 .[ٔرٌة  ]الزلزلة:(ٹ ڤ ڤ ڤ) -

. [9ٕٔرٌة  ]النساء:   (چ چ چ ڇ) -

 .[ٗرٌة  ]مقمد:(ژ ڑ ڑ ک ک ک ک) -

 ُب مفعوالأ مطل اأ ما  دا كلمةأ واقدةأ، فما هًمالكلماُت التالٌُة جمٌُعها ُتعر -٘

َا، البتَة، شكراأ، قّ اأ.  ٌْ  سبقاَآ هللِا، معاَذ هللِا، قاَ  هلِل، لبٌََّا، عقٌاناأ، َدواَل

  عربعُة ُنعوٍت منصوبة َتَلت المفا ٌَل المطل ة. اذكرها. الكرٌمةفً اآلٌات  -ٙ
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 َباُب ااع٤ِرٔ 
 

ــًبْ  -105 ــِرُ  َمِنُص ــْ  ااع٤ َ ٜل

 َِ ــ ــَ اد ٔفــــــ  إ٢ِ ــــــ
  

ــّا      ٍَ ٍٓــاَٟ  َمٜ أ  ـَما   إ٢ٖمـا 

ـــَ  ٌَٔوــــــــــــــــــــــ
 

ْرف فً اللغِة واالصطالدم  ما معنى الظَّ

ْرُف لغةأ هو الِو اء.   الظَّ

مدداآ عو المكدداآ المنصددوب  لددى إضددمار "فددً"، عي  واصددطالقاأ: اسددم الزَّ

  لى ت دٌِر "فً" دوَآ عْآ ُتْلفَظ فً الكالم. 

 اةُ المفعوَل فٌه، وقكُمُه النَّصب. وٌسّمٌه النُّق

 ينً   ً اَ:

َٓ: حنً ال ّ "ًٌ " -ٔ   فً قولا: ُصْمُت ٌوَم الخمٌِس.  ـما 

ٌددوَم: ظددرف زمدداآ منصددوب، و المددة نصددبه الفتقددة، وهددو مضدداف.       
 الخمٌِس: مضاف إلٌه.

َٓ: حنً ال ّ "فًق": -ٕ طِح. يم ا  اُآ الماِء فوَر السَّ  خزَّ

 مكاآ منصوب، و المة نصبه الفتقة، وهو مضاف. فوَر: ظرف     

طِح: مضاف إلٌه مجرور، و المة جّرِّ الكسرة الظاهرة.     السَّ

ًُ َمـا    -106 َٗ ٜفَنِ ـ َُٖمأ  ٜ ٖمـا اا

ــَرٓ  َتــــــــــــــــــــــــ
  

ـــٖو    ّٜ  ُث ـــٜل ٍِ ًَِ   َيااٜل ـــ ٍَ اا

 َن ــــــــــــــــــــــََرا       
 

ِٟ ُثــــٖو  -107 ِٟ َيُبٞ ـــــَر ْٝـــــِدَي َي

ــَدا  ْٜـــــــــــــــــــــــــ
  

ٞقَ ـــّا ٜ مــــَّدا   ٍَنـــّا َيَي 

ـــَدا  َيٜ َبـــــــــــــــــــ
 

ّٔ ٜاِي  -108 ّٟ  َمَســـــــا َيَ ِ َ ــــــــ

ــَراَ ا  َهــــــــــــــــــ
  

ــَِر    ٜفاِنـــــَ ِعٔ ل٢  اأو ــــ

ــا ٍَاَ ــ  َتنـــــَِل  َ 
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   وإليك تفصيل اليَّوعني: 

ّّل: ظز  الشَّماٌ:  اليَّْع األ

ٌّة: مان مآ. ومآ علفاِظِه الزَّ  وهو اسم منصوب ٌدّل  لى الزَّ

ِج. قضٌُت ٌوماأ كامالأ فً لبناآ. عنجزُت الٌومَ  ااًٍ : -ٔ  مشروَع التخرُّ

 .زماآ منصوب ظرف ٌوماأ: .زماآ منصوب ظرف :ٌومَ ال

 قرعُت سورَة الكهِف لٌلَة الجمعِة. راقبُت النُّجوَم لٌلةأ واقدةأ. االٍلّ: -ٕ

: .زماآ منصوب ظرف :اللٌلةَ   .زماآ منصوب ظرف لٌلةأ

ل ا َنَ رٟا: -ٖ ٌْ َْ  لفجر(: د وُت هللا َسَقراأ. )وهو رخُر اللٌل قُب

تندوٌآ و المة نصبه  ،زماآ منصوب ظرفعُذاكُر دروسً َسَقراأ: َسَقراأ: 
 الفتح.

 )وقت ما بٌَآ الفجر إلى طلوِع الشمس(: ٌخرُج الفالُد ُغْدوةأ. ِْٝديِ: -ٗ

 منصوب، و المة نصبه تنوٌآ الفتح. زماآ ظرفُغْدوةأ: 

 الطلبة ُبْكرةأ. سبِّْح ربََّا ُبْكرةأ وعصٌالأ. )عول النهار(: ٌبدع دوامُ  ُبٞ رِ: -٘

 منصوب، و المة نصبه تنوٌآ الفتح. زماآ ظرفُبْكرةأ: 

 سأراجُع دائرَة اإلفتاِء غداأ. الٌوَم صبٌر، وغداأ عمر. ْدٟا: -ٙ

  منصوب، و المة نصبه تنوٌآ الفتح. زماآ ظرفغداأ: 

ٍِنٟا: -3  راَر التعٌٌِآ قٌناأ طوٌالأ.صاقبُته قٌناأ مآ الّدهر. انتظرُت ق ٔ 

ناأم ٌْ  ما إ راب: ِق

قضددى عبددو معدداٍذ وقتدداأ طددوٌالأ فددً الّشددركة. ٌصددفو مزاُجددُه وقتدداأ، وٌتعّكددُر  َيٞق ــٟا: -8

 وقتاأ.

 منصوب، و المة نصبه تنوٌآ الفتح. زماآ ظرفوْقتاأ: 

 (ھ ھ ھ ھ) )للزمدداآ المسددت بل(: َلددْآ نتنددازَل  ددآ ال دددِس عبددداأ.  بــدٟا: -9
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(ٔ). 

 منصوب، و المة نصبه تنوٌآ الفتح. زماآ ظرفعبداأ: 

ٌّدة عَمدداأ   َمدٟا: -ٓٔ )األَمد: الغاٌة والنهاٌة، ج: رماد( لبَثدت العائلدة فدً الددار الطٌن

مآ.  بعٌدع. رقمه هللا ل د فعَل الخٌَر عَمداأ مآ الزَّ

 منصوب، و المة نصبه تنوٌآ الفتح. زماآ ظرفعَمداأ: 

ٔٔ- :ّٟ ــ . قدداوَل العدددوُّ التَّسددلَُّل )عول ال َ ِ   ُم برنددامُج "عدب البادٌددة"  تمددةأ ٌُ دددَّ لٌددل(: 

.  َ ْتمةأ

ٕٔ- :ّٔ  )وقت ٌبتد  مآ الظهر إلى نصف اللٌل(: َمسا

ًُّ ندددوةأ  ددآ عدب الم اومددِة مسدداَء  ْعِ ددُد المنتدددى الث دداف ٌَ  . ددمِر مسدداءأ تبدددع قفلددُة السَّ
 الثالثاء. 

ْهر(:)وقت ٌبتد  مآ عول نصف  َهرا ٟا: -ٖٔ  اللٌل إلى الظُّ

ْعتِر صباقاأ   عقرعُ ال ررَآ فً مكتبً َصباقاأ. ما عشهى شرَب القلٌِب بالسَّ

، َصباقاأ : إ راب ما ، مساءأ  م تمةأ

ماآ نقو: سدا ة، لقظدة، ضدقى،  وٌلقُر بهذِّ األلفاظ كلُّ اسم داّل  لى الزَّ
.  َضْقوةأ، ُبْرهةأ

. تتدابعُ  َة" لقظدةأ  وقفُت عنتظُرا  نَد البّوابِة سدا ةأ األّمدُة العددواآ  لدى "َغدزَّ
.  لقظةأ

وقوُل الناظم: "َفاْسدَتْعِمِل  الفِْكدَر َتَندْل َنَجاَقدا" عي عَْ ِمدْل فِْكدَرا فدً فهدم هدذِّ 
ددة فددإذا فعلددَت ذلددا عصددبَت نجاقدداأ فددً معرفددة الّنْقددو، وقدددرةأ  لددى  ٌّ ال وا ددد النَّْقو

 تسخٌِرِِّ فً قٌاتا. 

َٗ  مٔ  -109 ـــٜ أ  ــٖو  امٜلـ ــُو  ُثـ ُجاٝاـ

ــَرا  اِ ٝاـــــــــــــــــــــــ
  

ــَِ       ٜ مـَاَ    ٝقــٖداَ   َيَخل

 َيَيَدا
 

ــِ     -110 ــَد  َم ــَ  ٔ ِن ًَِق َتِ  ــ َيٜف

َٔا ـَا  إ٢
  

ـــَا    َٔ َثـــــٖو َيُننـــ ـــَا تٞل ــ

َٔا  ٔ ــــــــــــــــــــَ ا
 

                                                            
 .3٘رٌة  ،النساء (ٔ)
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  اٌ: ظز  امل الثاىٕ: ْعاليَّ

ٌّة:مكال هِ . ومآ علفاظِ المكاآمنصوب ٌدّل  لى  اسمٌ  وهو  ان

داب ٌ دُف طدوٌالأ عمداَم المدررِة. ال تمدِ  عمداَم والدِدَا فدً   جباأ لهدذا  ماَ : -ٔ الشَّ

 النَّهار.

 .وهو مضاف. المررِة: مضاف إلٌه مجرورمنصوب،  مكاآ ظرفعماَم: 

اَم األمٌِر. ٝقٖداَ : -ٕ ِت الوروُد قُدَّ ٌَ ٌّارِته المعّطلة. عُل ِ ائُر قُداََّم س  قعَد السَّ

اَم:  ، : مضداف إلٌده مجدرورسدٌارِته .وهو مضاف منصوب، مكاآ ظرفقُدَّ
 وهو مضاف.

بَّابات. َخٞلَ : -ٖ  .(ٔ)(ڳ ڳ ڳ ڳ) اقتمى الجنوُد َخْلَف الدَّ

باباتِ وهدددو مضددداف منصدددوب، مكددداآ ظدددرفخلدددَف:  : مضددداف إلٌددده . الددددَّ
 مجرور.

ٗ- :َٔ وهدددو  منصدددوب، مكددداآ ظدددرفاصدددطفَّ المصدددلّوآ وراَء اإلمددداِم. وراَء:  يدا

 .مضاف

 .(ٕ) (ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ)ائراُت فوَر المدٌنة. ُتَقلُِّر الط فًَق: -٘

 .(ٖ)   (ٺ ٿ ٿ)قفَر المجاهدوآ َنَف اأ تقَت المنازل.  حتَ : -ٙ

ًِّ  نَد الجبِل األخضر.  نَد: -3 ٌِّم الكشف  .(ٗ) (ەئ ەئ وئ)موقُع المخ

 (ائ ەئ ەئ) معجُم العٌآ للخلٌل َمَع صاقبً  بِد الجلٌل. َمَ : -8
(٘). 

 م،َ َمَع فوَر، تقَت،  ند: إ راب ما

9- :َٔ  )بمعنى بجانب(: لنا داٌر إِزاَء النٌِل. جلسُت فً ال ا ة إزاَء صدٌ ً. إ٢ـا

                                                            

 .3٘رٌة  ،األنفال( ٔ)
 .ٕٕٔرٌة  ،الب رة( ٕ)
 .ٓٓٔرٌة  ،التوبة( ٖ)
 .9٘رٌة  ،األنعام( ٗ)
 .9ٖٔرٌة  عل  مراآ، ( ٘)
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 : مضاف إلٌه مجرور.النٌلِ  .وهو مضاف منصوب، مكاآ ظرفإِزاَء: 

ٔٓ- :َٔ  .(ٔ)(ٱ ٻ ٻ ٻ) )بمعنى جهة(: جلسُت ِتْل اَء صدٌ ً. ٔتٞل ا

ٌُشار بِه إلى المكاآ البعٌد ب َثٖو: -ٔٔ دَة(:)اسم   معندى هنداا، وقدد تلق ُده التداء: َثمَّ

َة ُر اةٌ  نَد الوادي. .(ٕ) (ې ې ې ى ى)  .(ۀ ہ ہ)  ثمَّ

 .(ٖ) (ٺ ٺ ٺ)كاآ والدي َرِقَمُه هللا ٌجلُس ُهنا.  ُننا: -ٕٔ

 ُهنا: ظرف مكاآ منصوب، و المة نصبه الفتقة الم ّدرة  لى األلف.

ٖٔ- :َٔ .  بمعنى إزاء )بجانب(: وقَف الجنديُّ  ٔ  ا  ِقذاَء الُجنديِّ

 مِتْل اَء، َثمَّ، ِقذاءَ : إ راب ما

وٌلقُر بهذِّ األلفاظ كلُّ اسم داّل  لى المكاآ نقو: شرر، وغرب، وَشمال، 
مٌٍآ، وِشماٍل: ت ُع المصفاةُ شرَر المدٌنِة. ٌ ُف المصلًّ المنفرُد ٌمٌَآ  ٌَ وجنوب، و

 اإلماِم.

 :اخلالصة

ماآ  هو: فٌه المفعولُ   النَّصب.  هُ عو المكاآ المنصوب. وقكمُ اسم الزَّ

ماآ: النَّوع نو اآ: وهو  األّول: ظرف الزَّ

مآ. ومآ علفاظِ  وهو ٌّة:اسم منصوب ٌدّل  لى الزَّ مان  ه الزَّ

 ،مددةأ تْ  َ  ،عَمددداأ ، عبددداأ ، وقتدداأ  ،قٌندداأ  ،غددداأ  ،ُبْكددرة ،ُغددْدوة ،َسددَقراأ  ،اللٌلددة ،الٌددوم
 .باقاأ صَ  ،مساءأ 

اسددم منصددوب ٌدددّل  لددى المكدداآ. ومددآ  وهددوكدداآ: الثددانً: ظددرف الم النددوع
ٌّة: علفاظهِ   المكان

امَ ، عمددامَ  ، ُهنددا، َثددمَّ  ،ِتْل دداءَ ، إِزاءَ  ،َمددع ، ندددَ ، تقددتَ ، فددورَ  ،وراءَ ، َخْلددفَ ، قُدددَّ
 .ِقذاء

 

                                                            

 .ٕٕرٌة  ،ال صص( ٔ)
 .ٕٓرٌة  ،اإلنساآ( ٕ)
 .ٕٗرٌة  ،المائدة (ٖ)
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 َْ وتطبيقات: أصئلة 

 :ا ّه أ ْب عً األصٝغ٘ اليت تغَٔالضُّؤال األّل: اقزأ اليصْص  ال الٔ٘، 

ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ  ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ) -

   (ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب

 [ٖٗرٌة  ]ل ماآ: 

 .[9رٌة  ]ٌوسف:   (ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں) -

ُكدددددلُّ ابدددددِآ عنثدددددى وإْآ  -

 طالددددددددددددددْت سددددددددددددددالمُتهُ 
 

ٌوماأ  لدى رلدٍة قددباَء  

 مقمددددددددددددددددددددددددددددددددوُل 
 

 .ٌوماأ  ،عرضاأ  ،غداأ  ، نَدِّ :فٌهْت مفعوالأ التالٌة وقعَ  الكلماتُ  -ٔ

ٌّآ ما   وقَع منها ظرف زماآ، وما وقَع منها ظرف مكاآ. ب

 استخرْج مآ اآلٌات التالٌة المفعول فٌه وع رْبُه:  -0

 [ٕٗرٌة  ]األقزاب:(مئ ىئ يئ)-

 .[3٘رٌة  ]النساء:   (ھ ھ ھ ھ) -

 .[ٕٓرٌة  ]اإلنساآ:   (ې ې ې ى ى) -

. [ٕٗرٌة  ]المائدة:   (ٺ ٺ ٺ)-

 [ٕٕرٌة  ]ال صص:   (ٱ ٻ ٻ ٻ) -

  :التً تقتها خطّ  الكلماتِ  ع رب -4

 [8ٔرٌة  ]سبأ:   (ک گ گ گ) -

 .  [3ٙرٌة  ]ٌوسف:   (ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ) -
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 [8ٔرٌة  ]غافر:   (ٺ ٿ ٿ)-

ْرف. ما همام -3 اب ة كلمتاآ ممنو تاآ مآ الصَّ  فً النصوص الثالثة السَّ

اب ة،الثالثة  النصوص فً األفعال استخرج -٘ ٌّآ السَّ منهام كل،  فا لَ  و 

ٌّآ فا دَل ُكدل،  الضُّؤال الثـاىٕ:  اقرع القدٌل التالً، ثدمَّ اسدتخرْج منده األفعداَل وبد

 منها:

 : بآ سارٌة  الِعْربا   آ

، مو ظةأ  داةالغَ  صالةِ  بعدَ  ٌوماأ   نا رسوُل هللاو ظَ   منها تْ ذرفَ  بلٌغةأ

عٍ مُ  مو ظةُ  هذِّ إآَّ : رجلٌ  ف الَ  ال لوب، منها َوَوجلتْ  العٌوآ،  تعهدُ  فماذا ،ودِّ
  هللام رسولَ  ٌا إلٌنا

،  بدٌ  وإآْ  والطا ة، والّسمع هللا بت وى عوصٌكم: قال ًٌّ ْ  عِ َمْآ ٌَ  إآّ ف قبش
ٌّاكم ومقدثاِت األمورح فإّنها ضاللةٌ  اختالفاأ منكم ٌرى  ذلا  عدراَ  آْ مَ ، فَ كثٌراأ، وإ

ٌِّ  الخلفاءِ  وُسّنةِ  بسّنتًمنكم فعلٌكم  اشدٌآ المهد وا  لٌها بالنَّ الرَّ  ".واجذِ ٌآ َ ضُّ
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٢ْ  َباُب احٜلا
 

ُِ ٔاَ ـا   -111 َٖأت ٜ  ٍِ ُْ ٔالَه احٜلا

ــَرَهِو    اِ ـــــــــــــــــــــــ
  

ٔمِنهـَا ُمٜوٚسـّرا َيَ ِصرــُُو    

ـــَِو      اِ   َ  ــــــــــــــــــ
 

ٌَّآ هٌئددَة  ٌُفّسددُر الهٌئدداِت الُمْبَهمددة، عي ٌددأتً لٌِبدد ٌُّآ الندداظُم عآَّ القدداَل: اسددم  ٌبدد
ٌَّآ  الفا ددل، عو هٌئددَة المفعددول بدده. ت ددول:  دداَد القدداجُّ مسددروراأ. مسددروراأ: قددال بدد

 هٌئَة الفا ل )القاّج(.

ٌَّآ هٌئَة المفعوِل ب  ه )العصٌر(.شربُت العصٌَر بارداأ. بارداأ: قال ب

وقكددُم القددال النَّصددب، وإلددى ذلددا عشدداَر الندداظُم: "َوَنْصددُبُه اْنَقددَتْم" عي ٌلددزُم 
 َنْصبه.

 تعرٌف القال:

:ُْ َفْضدلة عي  يمعنـْ: اسٌم َفْضلٌة منصوٌب ٌفّسدُر مدا اندبهَم مدآ الهٌئدات.  احلا

ًَ واسدتتَر مد آ لٌس جزءاأ مآ الكدالم، ومعندى: مدا اندبهَم مدآ الهٌئدات، عي مدا َخفِد
فات.  الصِّ

 وإذا عردَت تعرٌفاأ سهالأ للقال ف ل: 

 احلال: اصه ميصوب يبّيً ٍيئَة صاحِبُ، ويقُع جوابّا لب"كيَف".

ــأ ٟ ا     -112 ــْد  َ ـ ـٌَـ  َٔ ــا ٍَـ ٜا

ــا ٍَــــــــــــــــــ  ُمِرَ ه٢
  

   ََ َيَبـاَ  َ ِ ْري احٔلَصــا

ــَرَجا  ُمِســــــــــــــــ
 

ٍِــــُ  َ ِ ــــّرا   -113 َيإ٢ٖ ــــٔنَ ٜأ 

ـــَدا  َدإٔــــــــــــــــــــــ
  

  َْ ــِر٢ٔ    ٜفـــ ٢  امٔلَجــا َيا ـ

ــَدا         امٜلٜ أهـــــــــــــ
 

 ٌضرُب الناظُم عمثلةأ للقال:

ا ُمْبَتِهَجاأ: -  َجاَء َزٌٌد َضاِقكأ

 ضاقكاأ: قال عول منصوب، و المة نصبه تنوٌآ الفتح الظاهر.

 منصوب، و المة نصبه تنوٌآ الفتح الظاهر.ثاٍآ  قالُمبتهجاأ: 

 َباَع َ ْمٌرو الِقَصاَآ ُمْسَرَجاأ: -



ٖٔ٘ 
 

 

 و المة نصبه تنوٌآ الفتح الظاهر. منصوب، قال :َرَجاأ ُمسْ 

ا َراِئـَداأ:  - ُت َ ْمرأ ٌْ  َل ِ

ائد: َمْآ ٌطلُب ألهلِه مكاَآ الَكأ والُعشب والماء(.  )الرَّ

 و المة نصبه تنوٌآ الفتح الظاهر. منصوب، قالَراِئَداأ: 

اب ة بدو ً وقوُل الناظم: "َفِع الِمَثاَل َواْ ِرِف الَمَ اِصَدا" عي تدبّ  ر األمثلة السَّ
واقفْظها، وا رْف م اصَد عهِل النَّْقو.

ٌَـا َهــاح٢  -114  ِٟ    َيٜاًُ ُو َ  ـَٔر
    ُٔ ٍٔـــــــــَ ٌَ   ّٟ ــَ َيٜفِضلــــــ

 ٔباٚتضــــــــــــــــَاح٢         
 

ْٜأارــــّا ُ ي   -115  َُ ٌَٝ ـــً َياٜل  

 ْ    احٜلــــــــــــــــــــــا

ـــَ   إ٢ال٤  ُمَعٖرفـــــــــّا  ٔفــــــ

٢ْ ــَا  االِنٔ ِع ــــــــــ
 

 شروط القال:
 هُم مآ كالِم الناظم عنَّه ٌشترُط للقال:ٌُفْ 

ََ   رِٟ، فال ٌ ًَ معرفّ. -ٔ ً ٌ َ   

ًُّ ُمراقباأ.  ت وُل: خرَج المرٌُ  قزٌناأ. جلسْت سعاُد متذّمرةأ. وقَف الشرط

: عقددوال َنِكددرات لددٌس فٌهددا عل التعرٌددف، ولٌسددت مراقبدداأ  ،متددذّمرةأ  ،قزٌندداأ 
 مضافة.

اَضاقِ وكذلا ما ورَد فً األمثلة ) ( فهدً عقدوال َراِئدـَداأ ، ُمْسدَرَجا، أُمْبَتِهَجدا ،كأ
 َنِكرات.

وإذا جاَء تركٌٌب فٌه القاُل معرفة فٌجب تأوٌُل المعرفة بنكرة نقدو: قضدَر 
 المسؤوُل َوْقَدُِّ.

فة باإلضافة، ولكنَّها فً تأوٌِل َنِكرة، عي منفرداأ.  وقَدُِّ: ُمعرَّ

َل: عي متر َل فاألوَّ  تِّبٌآ.وكذلا: دخلوا األوَّ

ّٟ بعَد متا  اا ال : -ٕ ََ فِضل َِِ ٌِت    

عي بعَد عآ ٌأخَذ الفعُل فا َلُه، والمبتدعُ خبَرُِّ. فضدلة: عي ٌدأتً زائدداأ، ٌصدحُّ 
االستغناُء  نه، ولٌس جزءاأ مآ الكالم، فدال ٌ دال: زٌدٌد راضدٌاأح ألآَّ الكدالَم لدٌس 

 ٌاأ" واالستغناء  نها.تاّماأ، بل ٌ اُل: ذهَب زٌٌد راضٌاأ. وٌمكآ قذف "راض

ََ ها ُي احلاْ َمِعرفّ، يها ُي احلاْ: -ٖ ً ٌ َِ  الفا ل، والمفعول به، والمبتدع.   

 فال ٌ اُل: جاَء رجٌل مسروراأ. بل جاء الّرجُل مسروراأ. 
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 وال ٌ اُل:  ندي قصاٌآ ُمْسَرجاأ. بل ركبُت القصاَآ ُمْسرجاأ.

ًَ صا قُبُه َنِكرةأ مثدل: "لَِمٌدَة ُموقشداأ َطَلدُل". ولكْآ إذا ت ّدم القاُل جاَز عآ ٌأت
 عٌآ القالم

 والجملة. المفرد،االسم ورتٌآ:  لى صُ  لقالُ ٌأتً اُصَور القال:

 املفزد: االصه العاٍز : األّىل ْرٗالصُّ

 هرَب اللصُّ ُمتسلاّلأ.  -

 و المة نصبه تنوٌآ الفتح الظاهر. منصوب، قالُمتسلِّالأ: 

 ُه ضاقكٌآ. است بَل زٌٌد صدٌ َ  -

 .الٌاءح ألّنه مثنىو المة نصبه  منصوب، قالضاقكٌآ: 

 ظهَر الجنوُد قاملٌآ بنادَقهم. -

 .الٌاءح ألّنه جمع مذّكر سالمو المة نصبه  منصوب، قالقاملٌآ: 

َلِت المعلّماُت فً القدٌ ة ُمْستمتعاٍت. -  تجوَّ

ح ألّنده جمدع الظاهر الكسر و المة نصبه تنوٌآ منصوب، قالُمْستمتعاٍت: 
 مؤنل سالم.

 لبسُت الثوَب جدٌداأ. : القال فً  ربع -

  م(ٔ)   (مب ىب يب جت حت)                                            

 : اجلنغ٘:الثاىٔ٘ ْرٗالصُّ

باُب كثٌٌف. .صلَّى زٌاٌد وهو خاشعٌ  امسٍّ: مجلّ( ٔ) قلُة، والضَّ  بدعت الرِّ

و: ضددمٌر منفصددل مبنددً فددً مقددّل رفددع وهددو خاِشددٌع: الددواو: واو القددال. هدد
 مبتدع. خاشٌع: خبر مرفوع. والجملة االسمٌة فً مقّل نصب قال.

ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ) ع رب القال فً قوله تعالى:

 .(ٕ)(ڃ

اروُخ ٌخترُر الفضاَء. .عقبَل الطالُب ٌقمُل ُكتَبهُ  :فعلٍّمجلّ ( ٕ)  انطلَر الصَّ

 ل ضمٌر مستتر ت دٌُرِّ هو. ٌقمُل ُكتَبُه: فعل مضارع مرفوع، والفا 

                                                            
 .ٕٔرٌة  ،ال صص (ٔ)

 .8٘رٌة  ،النقل( ٕ)
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 ُكُتَبُه: مفعول به منصوب، وهو مضاف. 

 الهاء: ضمٌر متصل مبنً فً مقّل جّر مضاف إلٌه.

 والجملة الفعلٌة فً مقّل نصب قال.

ماِء. ٌّعوآ الم برة ٌرفعوآ عٌدٌهم إلى السَّ  ع رْب: غادَر المش

 .ِبْعُت الثمَر  لى َشَجِرِِّ  جاد يدلريد:م    لّاجلشرو ( ٖ)

 لى َشَجِرِِّ:  لى: قرف جّر. َشجِرِِّ: اسم مجرور، وهو مضاف، والهداء: 
ًّ فددً مقددّل جددّر مضدداف إلٌدده.  وشددبه الجملددة مددآ الجددار  ضددمٌر متصددل مبندد

 والمجرور فً مقّل نصب قال.

قاب ظرفية الجملة الصبه )ب(   .طلَع ال مُر بٌآ السَّ

قاِب:   بٌَآ السَّ

 بٌَآ: ظرف منصوب، وهو مضاف، 

ٌّة فً مقّل نصب قال.السَّ   قاب: مضاف إلٌه مجرور. وشبه الجملة الظرف

 بدا العصفوُر فوَر الُغصِآ. .(ٔ)  (ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ)ع رْب: 

 عقكام عخرى للقال:
ٌكوآ  ابطُ ، والرَّ بصاقِبه هُ ٌربطُ فال بدَّ له مآ رابط  جملةأ  القالُ ( إذا كاآ ٔ) 

  بُل بنظارتِه.اتَّكأَ األستاُذ ٌعضمٌراأ نقو الهاء فً جملة: 

 .ال ررَآ، وهً ُمتوضئةٌ فاطمُة قرعْت : الواوٌكوآ  عو

 وصُل المسافُر هادئاأ َفِرقاأ راضٌاأ.: القالُ  عآ ٌتعّددَ  ٌجوزُ ( ٕ) 

ثالل  قالراضٌاأ:  .منصوبثاٍآ  قالَفِرقاأ:  .منصوبعول  قالهادئاأ: 
 .منصوب

.ع رْب: قرعُت كتاَب "األٌام" لطه قسٌآ ُمتدّبراأ ُمست ْأ  متعاأ ُمْعَجباأ

 ٌجوُز عآ ٌت ّدَم القاُل  لى صاقِبه: راكباأ َقِدَم زٌٌد. باكٌةأ وقَفِت األرملُة.( ٖ)

 المعارف عقوال. صفات، وبعدَ  راتكِ النَّ  بعدَ  الُجمل( ٗ)

ْلهلُ بٌآ: جاَء  الفررُ  ما ٌَ ْلهلُ ، وجاَء كلٌب  ٌَ  مالكلُب 

(. كلب) رةكِ نَ  بعدَ  وقعتْ " للهٌجملة "كلٌب ٌلهل: جاَء  العبارة ااولى  في

ُْ: نعتح  فتعرب: جملة فعلٌة فً مقّل رفع َٖ اا ا دِٜ ت ً  راتٔ ااٖنبعد  اجٝل لْ

 .هوات

                                                            
 .39رٌة  ،ال صص( ٔ)



ٔ٘ٙ 
 

 

 معرفة بعدَ  تْ وقعَ " ٌلهلجملة "الكلٌب ٌلهل: جاَء  العبارة الثاتية 

ِٜ(. فتعرب: جملة فعلٌة فً مقّل نصب قالح الكلب) َٖ اا ا د ْ ُْ  : اجل ل بعَدت ً

    ًاْ. ملعاد ا

ائُر ٌنتظروقَف ٌنتظر، و سائرٌ : وقَف الفرُر بٌآ ما َقِدَم مزارٌع ٌقمُل  مالسَّ
 الفاكهَة، وَقِدَم عخوا ٌقمُل الفاكهَةم

 

 

 

 فوائد وشواٍد: 

ٌٌّة  لى فتح الجزعٌآ، وهً واقعة قاالأ:  ورَدْت فً اللغة علفاٌظ ُمرّكبٌة مبن
 َت بٌَت، فعلُته بادَ  بدَء، تفّرقوا عٌدي َسبأ.تفّرقوا ّشَذَر َمَذَر، هو جاري بٌ

 

 :اخلالصة

ٌّآُ  :احلال   ".كٌف"لـجواباأ  ه، وٌ عُ هٌئَة صاقبِ  اسم منصوب ٌب

جٌُآ ُمْبتِهَجاأ.   ت وُل: خرَج السَّ

 غرتط لغحال:ٓ 

 .المستشفى متألّماأ المرٌُ   دخلَ  :نكرة، فال ٌكوآ معرفة عآ ٌكوآَ  -ٔ

ٕ-  ًَ ْْ ٌأت  راضٌاأ.  ناَم الف ٌرُ عد تمام الكالم: فْضلةأ ب عْآ

ًُّ  :صاقُب القال معرفة عْآ ٌكوآَ  -ٖ  .  ساخطاأ  ناَم الغن

 احلال  عغٙ ص ْرتني: االصه املفزد، ّاجلنغ٘. ٓأتٕ

ً٘.: االصه العاٍز املفزد: األّىل الصْرٗ   اص ٔ عْت د ْع   م  ثاقغ

 الثاىٔ٘: اجلنغ٘: الصُّْرٗ

 .مسرورٌ وهو مٌد راتَبُه قا تسلَّمَ ( جملة اسمٌة: ٔ)

ًّ ٌقمُل المهندُس ( جملة فعلٌة: عقبَل ٕ)  . المخّطَط التنظٌم
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 الجملة مآ جار ومجرور: بعُت الثمَر  لى َشَجِرِِّ. شبه( ٕ)

قاب. ال مُر بٌآَ  ظرفٌة: طلعَ الالجملة  شبهو  السَّ

 

 وتطبيقات: أصئلة 

 :ا،  ّه أ ْب عً األصٝغ٘ اليت تغَٔ٘ال الٔ اليصْص  اقزأ

ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ) -

   (ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ

 [8ٔرٌة  ]الكهف:

 . [ٙٔرٌة  ]ٌوسف: (ٿ ٿ ٹ ٹ) -

واشدددْد ٌدددٌَا بقبددِل  -

 هللِا ُمْعَتِصدددددددددددددددددددددددددماأ 
 

فإنَّه الّركُآ إْآ خانتا  

 عركددددددددددددددددددددددددددددددددددددداآُ 
 

بددَدْت قمددراأ وماَسددْت  -

 َخدددددددددددددددـْوَط بددددددددددددددداآٍ 
 

وفاَقددددددددددْت  نبددددددددددراأ  

 وَرَنددددددددددـْت َغددددددددددزاال
 

 ،فِددراراأ  ،ذرا ٌددهِ  باسددطٌ  وكلددُبهم ،رقددودٌ  وهددم :قدداالأ ْت كلمددات التالٌددة وقَعددال -ٔ
 .ٌبكوآ

ٌّآ صوَر القال التً جاءْت  لٌها. )مفرد، جملة فعلٌة، جملة اسمٌة(.   ب

 استخرج القاَل فً البٌتٌآ واذكْر نوَ ُه. ) دُد األقواِل خمسة(. -ٕ

ًّٔ ىْع  -ٕ   ُ :اص دز  احلال  مً اآلٓات ال الٔ٘، ّب

 .[ٕٔرٌة  ]مرٌم:   (پ پ پ)-

 .[ٕٔرٌة  ]ال صص:   (مب ىب يب جت حت)-

 [3ٕرٌة  ]هود:   (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ)-
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[ٖٖرٌة  ]إبراهٌم: (ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی)-

 . [ٖٓرٌة ]ال لم:(   ڻ ڻ ۀ ۀ ہ) -

  [ٙٔرٌة  ]األنبٌاء:   (ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ)-

  :أعزب احلال ا اليصْص ال الٔ٘ -ٖ

 . [8ٙرٌة  ]طه:   (ۅۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ) -

"انصْر عخاا ظالماأ عو مظلوماأ". -

 ِ ْ   زٌزاأ عو ُمْت وعنَت كرٌٌم.  -

ًُّ ٌشٌُر بٌدٌِه. -  وقَف الّشرط

 اعزْح قْل  الياظه: -ٗ

ددددا ُذو  ُكددددوُآ َغالِبأ ٌَ َوالَ 

 الَقددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددال
 

دددددددددا فِدددددددددً   فأ إاِلَّ  ُمَعرَّ

 االْسددددددددددددددددددددددددددددِتْعَمالِ 
 

  



ٔ٘9 
 

 

٢ُ َباُب ٍٍٔ  ااٖ ِ 
 

ُموٚســْر ٔاَ ـــا ٜقــٔد    ِنـــْؤا -116

ــَرَهِو  اِ ــــــــــــــــــــــ
  

ــٖ َيأت مــــَٔ   ــو٢   ااـ ٔباِنـ

٣ُ ــ ــِو َتِ ٍٍـــ  ُئنـــ
 

 ال َّنٔٔش  ا الغػ٘: ال فضري ّال َّبٔني. 

وات والنَِّسبمآ  ٌفّسُر ما انبهمَ  منصوبٌ  اسمٌ  ّا االصطالح:  . الذَّ

وات والّنسدبمدا اندبهم مدآ  ّمعيٙ: ًَ واسدتتَر مدآ الدذَّ سدماء األ، عي مدا َخفِد

 والُجمل قبَلُه.

 .  عجرٌُت  شرٌآ َتْجِربةأ ت ول: 

 .رفَع اإلبهاَم  آ اسٍم قبَلُه ) شرٌآ( تمٌٌز: تجِربةأ 

- .    امتأ اإلناُء ماءأ

: تمٌٌز  .رفَع اإلبهاَم  آ جملٍة قبَلُه )امتأ اإلناُء( ماءأ

 ومعنى رفَع اإلبهام: عي عزاَل الغموَ ، وفّسَر الم صود.

 "باسِم تمٌٌٍز ُوِسم": عي ُ ِرَف بهذِّ الّصفِة والعالمة.: الناظموقوُل 

ٜقِد ٜطاَب  َيٝقِل  ٜفاِ ٔصِي -117

ــْد  ــاـٌَــــــ  َ ٞوّســــــ
  

ـــَ  ََ  َئا ـــٔو ٜ ِدَبعـــًُ ٍِـ َ ٜل

ــا  ٜفٞلّســـــــــــــــــــــ
 

ٜ ٞاـَرُ  ٔمِ  َ ِ ر٣ي  َيَخأاْد -118

ــا  ٜ َبــــــــــــــــــــــــــــ
  

ـــُو  ِٟ  َيٜاًُ ـ ـــَر ـــِد  َ ٔ ـ ٜقـ

 َيَجَرــــــــــــــــــــــا
 

 التمٌٌز هو النَّصب.  ٌخبُر الناظُم عآَّ ُقكمَ 

 : أىْاع ال َّنٔٔش

ات، وتمٌٌز النِّسبة :التنييُش ىوعاٌ  .تمٌٌز الذَّ
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 ات: : تمٌٌز الذَّ لاألو نَّوعال

 . وٌأتً بعَد:هُ قبلَ ُمفرٍد مذكوٍر   آ اسمٍ  اإلبهامَ  رفعَ وهو ما 

ا لًِالعدد:  -ٔ ِه عَْرَبُعوَآ َفْلسأ ٌْ ْوماأ.. مكثُت فً القجاِز اثنٌآ و شرٌَ َل ٌَ  آ 

ا  تمٌٌز منصوب، و المة نصِبه تنوٌآ الفتح الظاهر. :َفْلسأ

 : تمٌٌز منصوب، و المُة نصبه تنوٌآ الفتح الظاهر.ٌوماأ 

تدداأ. زر ددُت دونمدداأ َ َدسدداأ. بعددُت َصددا اأ  -ٕ ٌْ الم ددادٌر: عنتَجددْت عرضددً ِرْطددالأ َز
 َقْمقاأ.

 هر.نصبه تنوٌآ الفتح الظا و المةُ  منصوب، تمٌٌز: تاأ ٌْ زَ 

 نصبه تنوٌآ الفتح الظاهر. و المةُ  منصوب، تمٌٌز: َ َدساأ 

 نصبه تنوٌآ الفتح الظاهر. و المةُ  منصوب، تمٌٌز: قاأ مْ قَ 

ٌّآ  :  اآلٌات الكرٌمة التالٌة، ثمَّ ع رْبهُ فً  التَّمٌٌزَ  ب

  .(ٔ) (ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ)-

 . (ٕ) (ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ)-

 .(ٖ)(ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ ) -

 : تمٌٌز النِّسبة:ًالثان نوعال

 .هُ لَ بْ جملة قَ نسبٍة فً  آ  اإلبهامَ  رفعَ وهو ما 

اَطاَب َزٌٌد  -  :َنْفسأ

ا   و المة نصبه تنوٌآ الفتح الظاهر. منصوب، تمٌٌز: َنْفسأ

 :عَْكَرُم ِمْآ َ ْمٍرو عََباأ  َخالِدٌ  -

 و المة نصبه تنوٌآ الفتح الظاهر. منصوب، تمٌٌز: عََباأ 

 : (ٔ) (جح مح جخ) -

                                                            
 .ٖٙالتوبة، رٌة  (ٔ)

 .ٖٕص، رٌة  (ٕ)

 .ٗالمعارج، رٌة  (ٖ)
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 و المة نصبه تنوٌآ الفتح الظاهر. منصوب، تمٌٌز: ٌداأ شه

 .(ٕ)(ٿ ٹ ٹ)فً قوله تعالى:  التَّمٌٌزَ  ع رب

 (چ چ چ)                                                                                                                                                                            
(ٖ). 

 الّ نٔٔش: عزّط

 :تمٌٌزلل عنَّه ٌشترطُ  "َقْد َوَجَبا َنِكَرةأ  َوَكوُنهُ " :مآ كالم الناظم ٌُْفهم

 رة  فال يكون معرفة. كِ تَ  يكونَ  أن -ٔ

ددمُس عكبددُر َقْجمدداأ مددآ . َبَنددْت مؤسسددُة اإل مددار عربعددةأ وثمددانٌآ منددـزالأ : ت ددول الشَّ
 ال مر.

 .اأ لٌس فٌه عل التعرٌف، ولٌس مضاف ةركِ نَ  تمٌٌز: منـزالأ 

 .اأ لٌس فٌه عل التعرٌف، ولٌس مضاف ةركِ نَ  تمٌٌز :ماأ جْ قَ 

ٕ-  ْْ   بعد تمام الكالم  يأتيَ  أْن

 . خبَرُِّ، والمبتدعُ الفعُل فا َلهُ  عآ ٌأخذَ  عي بعدَ 

 .عغلى ِسْعراأ مآ الفّضة هبُ ذَّ البل ٌ ال:  عغلى ِسْعراأ مآ الفّضة،: ٌ الفال 

زرْ دُت  :بدل شعٌراأ زر دُت دونمداأ.: ٌ ال. فال ال ٌت ّدم  لى  املِه عآْ  -ٔ
 .ُدونماأ شعٌراأ 

 :فوائد وشواٍد 

 ( ٌ ُع االسُم المنصوُب تمٌٌزاأ فً المواضِع التالٌة:ٔ)

رافُة عطوُل ُ ْن اأ مآ الَجَمِل. -  بعَد اسم التفضٌل نقو: الزَّ

اِع قمقاأ.بعَد ما ٌدّل  لى االمتالء نقو: عنف ُت ِمل -  َء الصَّ

 بعَد َكفى نقو: كَفى باهلل َشهٌداأ. كفاا َفْخراأ. -

                                                                                                                                                       
 .39النساء، رٌة  (ٔ)

 .ٗمرٌم، رٌة ( ٕ)

 .ٕٔال مر، رٌة ( ٖ)
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( ول دددد  لمدددُت بدددأآَّ ٕ)

 دٌدددددددددددددددددَآ مقّمددددددددددددددددددٍ 
 

مددددآ خٌددددِر عدٌددددـاِآ  

نددددددددداأ  ٌْ دددددددددِة ِد ٌَّ  (ٔ)الَبر
 

 ًّ : إّنه ُمتٌّ ٌآ عآَّ دٌدَآ اإلسدالم الدذي جداَء المعنى: ٌ وُل عبو طالب  ّم النب

 .  هو خٌُر عدٌاِآ البشر به مقّمٌد 

الشَّاهُد فٌه: قولُه "دٌناأ" فإّنه تمٌٌز نسبة، رفَع اإلبهاَم  آ جملة، وقد عّكَد ما 

 قبَلُه.

 اخلالصة:

 . ّاليِّض باصه ميصْب ٓفّضز  ما اىبَه  مً الذَّّات  :ال َّنٔٔش 

 : نو اآ التمٌٌزُ 

ا    -ٔ  . هُ مذكوٍر قبلَ  ردٍ فْ مُ  ما رفَع اإلبهام  آ اسمٍ  وهو تمييز الذَّ

ْومدداأ. كددوُآ َبعدددوٌ ٌَ الم ددادٌر: عنتجددْت عرضددً وبعددد  العدددد: مكثددُت  شددرٌآ 
تاأ.  ٌْ  ِرْطالأ َز

: انشدرَد هُ مدا رفدَع اإلبهدام  دآ نسدبة فدً جملدة قبَلد وهو تمييز التِّسبة   -ٕ
 عسامُة َصْدراأ.

 للتمٌٌز: ٌشترطُ 

 رة، فال ٌكوآ معرفة. كِ نَ  ٌكوآَ  عآْ  -

-  ًَ ْْ ٌأت  تمام الكالم.  بعدَ  عْآ

 ه. ال ٌت ّدم  لى  املِ  عآْ  -

 

 

 

 

 

 
                                                            

 .3ٕٓابآ هشام فً قطر الندى، ص  شواهد مآ البٌت (ٔ)
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 وتطبيقات: أصئلة 

 اليّص ال الٕ،  ّه أ ْب عً األصٝغ٘ اليت تغُٔ: اقزأ: األّل ؤالالضُّ

دُر عقوالُده: ٌشدتعُل  ٌّ إذا جاوَز إنساُآ هذا العصِر عربعٌآ سنةأ فسر اَآ ما تتغ
لَّ مداالأ، فٌقداُر مدا رعُسه َشدٌباأ، وٌشدتعُل جسدُمُه َمَرضداأ، وٌصدبُح عكثدَر َنَفدراأ، وعقد

بدا،  ، وإْآ كاآ غٌَر ذلا طلدَب الرِّ ٌّاأ صَبر، ففاَ  قلُبه طمأنٌنةأ ٌصنعم فإْآ كاآ َت 
آ  ٌْ ٌَآ ِبَسلٍَّة مآ ِت  وباَع الدِّ

ٌّْآ نوَ ُه فً الجمل -ٔ ٌّآ التمٌٌَز، وب   :التالٌة  

- .  جاوَز عربعٌآ سنةأ

 ٌشتعُل رعُسه َشٌباأ.   -

 .ٌصبُح عكثَر َنَفراأ  -

آ. - ٌْ  باَع الّدٌآ بسلٍَّة مآ ِت

 ع رب التمٌٌَز فً الجمل التالٌة:  -ٕ

  .َمَرضاأ  جسُمهُ  ٌشتعلُ  -

 .ماالأ  عقلَّ ٌصبُح  -

 .طمأنٌنةأ  قلُبهُ  فا َ  -

 استخرج التمٌٌَز مآ النصوص التالٌة: -ٖ

 .[8ٓ ]األنعام:   (ى ائ ائ ەئ ەئ وئ) -

 .[3ٖ ]اإلسراء:   (خب مب ىب يب جت حت خت مت) -

ٌُف عصدُر إنباءأ ال -   سَّ
 مدددددددددددددددددآ الُكتدددددددددددددددددبِ 

 

ِِّ الَقدددُّ بددٌَآ   فددً قدددِّ
 الِجددددددددددِّ واللّعدددددددددبِ 

 

كَفددى بجسددمً ُنقددوالأ  -
  عّننً رجلٌ 

 

لدددددددوال مخددددددداطبتً   
دددددـاَا لدددددم َتدددددـَرنً ٌّ  إ

 

اكتددْب قكاٌددةأ قصددٌرة  ددآ فددالد نشددٌط، وتعّمددْد عْآ ُتْكِثددَر فٌهددا مددآ التمٌٌددز  -ٗ
 والقال.

 بٌت التالً:ما الشَّاهد النَّقوّي فً ال -٘
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ول دددد  لْمدددُت بدددأآَّ دٌدددَآ 
 مقّمدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددٍ 

 

مددددآ خٌددددِر عدٌددددـاِآ  
ندددددددددداأم ٌْ ددددددددددِة ِد ٌَّ  الَبر

 

 ".َوَكوُنُه َنِكَرةأ َقْد َوَجَباالم صوَد ب ول الناظم: " وّضح -ٙ

ــ التمٌٌدددَز واألسدددماَء  منددده اسدددتخرجْ  ثدددمَّ التدددالً،  القددددٌلَ  اقدددرع: الثـــاىٕ ؤالالضُّـ

 المنصوبة:

 بآ الُقوٌرل قال:  مالا  آ

 ًّ ، فأقمنا  ندَ  فً عتٌُت النب ًّ ، وكاآ رقٌماأ  شرٌآ لٌلةأ  ُِّ َنَفٍر مآ قوم
ارفٌ اأ،  وا فٌهم، و لِّموهم وصلّوا، رعى شوَقنا إلى عهالٌنا قال: ارجعوا فكونُ  فلمَّ

الةُ ت فإذا قضرَ  كم عكبُرُكم".  فلٌؤّذآْ  الصَّ ٌَؤمَّ  لكم عقُدكم، ول

. ٕٙٔ، ص ٔقال لٌؤّذآ فً السفر ُمؤّذآ واقد، ج البخاري، كتاب األذاآ، باب مآ رواِّ)

 (8ٓٔ، ص ٘، جٖٙ٘ٔفً كتاب المساجد، باب مآ عقر باإلمامة، قدٌل رقم  مسلمورواِّ 
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ٔٔ َباُب  األِنٔ ِجَنا
 

ُِإ٢ال٤  -119 ْٜـــــــ ّٓ  َي ًَ ًَٓ ُنـــــــ ًَاَئنـــــــ  َنـــــــ
  

ًَٓ َيَ اَشــاَ ــَدا   َخــاٜل   األِنــٔ ِجَنا َ ــ
 

 ٛ  . إلخراجا الغػ٘: ا االص ثيا

 .  إخراُج بعِ  عفراِد العامِّ باإل عو إقدى عخواِتها :االصطالح ّا

 .إخراج االسم الذي ٌ ُع بعَد إال عو إقدى عخواِتها مآ الُقْكم عي:

 .  قضَر الطلبُة إال زٌداأ : ت ول

 الطلبُة  امٌّ. وزٌٌد خاّص. والُقْكُم القضور.

 مستثنى خرَج مآ الُقْكم وهو القضور. زٌداأ:

 .  باَع التاجُر األثاَل إال ِخزانةأ

: مستثنى خرَج مآ الُقْكم وهو البٌع.  خزانةأ

 أدّات االص ثياٛ:

 عدواُت االستثناِء التً ذكَرها الناظُم ثمانٌُة علفاٍظ هً:

دددة بهددداح فهدددً عمُّ  إال: -ٔ ٌّ وهدددً َقدددْرف، وعكثدددُر مدددا ٌكدددوُآ االسدددتثناُء فدددً العرب

 االستثناء:

 آ إال واقداأ. زرُت ُمدَآ األندلِس إالّ قُْرطبَة. اُستشهَد المجاهدو     

 وهً اسم، وتأتً بعَد إال فً االستعمال:  ِْ: -ٕ

 قرعُت ُكتَب الّرافعً غٌَر "عوراِر الورِد".     

ٖ- :ًَٓ  وهً اسم: ما نجا مآ الجنوِد ِسوى ثالثٍة.  ٔن

ٗ- :ًَٓ ٌُّة ُسوى َمْركٍب. ُن  وهً اسم: انطلَ ِت المراكُب البقر

ٌَّة سواَء واقدٍة. َنًأ: -٘  وهً اسم: راجع المرٌُ  العٌاداِت الخارج

 ٌجوُز عْآ تكوَآ َقْرَف جّر: نجَح الطلبُة خال زٌٍد. )زٌٍد: اسم مجرور( خال: -ٙ
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عو تكوآ فعالأ: نجَح الطلبدُة خدال زٌدداأ. )خدال: فعدل مداٍ . زٌدداأ: مفعدول بده      
 منصوب(.

 َف جّر: نجَح الطلبُة  دا زٌٍد. )زٌٍد: اسم مجرور(ٌجوز عْآ تكوَآ َقرْ   دا: -3

عو تكوآ فعالأ: نجدَح الطلبدُة  ددا زٌدداأ. )َ ددا: فعدل مداٍ . زٌدداأ: مفعدول بده      
 منصوب(.

ٌجددوُز عْآ تكددوَآ َقددْرَف جددّر: نجددَح الطلبددُة قاشددا زٌددٍد. )زٌددٍد: اسددم   اشــا: -8

 مجرور(

 به منصوب(. مفعول: زٌداأ )عو تكوآ فِْعالأ: نجَح الطلبُة قاشا زٌداأ.  

 .َضمَّ هذِّ األدواِت، واشتمَل  لٌها: "االِْسِتْثَنا َقَوى": عي الناظم وقولُ 

ــاٜلُ    إ٢َ ا -120 ــٖوااٜ ــــ ــيُ  َتــــ ًَ ُمًَجــــ ــ  َيِنــــ
  

ــِٔدٜ َتـــْ مــــِٔ     ٜفَ ـــا  ٌُِنَصـــُي     َبعــ  إ٢ال٤ 
 

121- ُْ  ااٜ ـــــًُ  إ٢ال٤ َ ِ ـــــَرا  ٜقـــــاَ   َتٝ ــــــً
  

ـــَِراـَ ااٖنــــاُ  إ٢ال٤ ٜ َتأ ــــ َيٜقـــــِد   َب ــ
 

  االص ثياٛ: أىْاع

ًّ  امالتَّ و ،ام الموجبالتَّ  االستثناَء عنواٌع ثالثة:عآَّ  الناظمُ  ٌخبرُ   .اقصالنَّ و ،المنف

ًَِجي: اْيْ اانً   وقكُمُه النَّصب. :اا ا  امٝل

ام   َمْنفً عي المذكور فٌه المستثنى منه، والُمْوَجب: عي عآَّ الكالَم غٌُر  التَّ

ٌُْسبر بلم عو ما(.  )لم 

 :  الَ وُم إاِلَّ َ ْمَراأ  َقامَ  -

ٌُْسددبر  الكممالم تمماّم  ألآَّ المسددتثنى مندده مددذكور وهددو ال ددوم، والكددالم ُمْوَجددبح فلددم 
 بقرف نفً، فقكُمُه وجوُب النصب.

كوآ. َ ْمَراأ: مستثنى منصوب، و المدُة نصدبه  ًّ  لى السُّ إال: قرف استثناء مبن
 تح.تنوٌآ الف

:َبْكَراأ عََتاِنً النَّاُس إاِلَّ  َوَقدْ  -

 المستثنى منه مذكور وهو الناس، والكالم ُمْوَجب، فقكُمُه وجوُب النَّصب.

كوآ.إاِلَّ  ًّ  لى السُّ    : قرف استثناء مبن

 : مستثنى منصوب، و المة نصبه تنوٌآ الفتح.َبْكَراأ 
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 جاَء ال وُم إال قماراأ.  -

وٌسددّمى االسددتثناء المن طددعح ألآَّ المسددتثنى لددٌس مددآ  قمدداراأ: مسددتثنى منصددوب،
 ِجْنس المستثنى منه.

122- َِ ٍَا  َيإ٢ ـــلِّ ـــا ٣ ُ ـــــــ ٣َ َيَتَ ـــــــ ـــ  ٔبَنٞوـــــــ
  

 َْ ِِٜبٔد ٍَا  ٔبااٖنِصٔي  ٜاِي ٜف ِٔ ُمِسـَ ِجٔن  ٔجَ
 

ُِ  ٜ َ ــــــْد  ٌَٝ ــــــِو  ٜاٜلـــــــِو -123  اال٤ َهــــــأا
  

ًَ   ٜ ِي  ٌِـــــ ٢َهــــأاّ ا ٜفهـــــِ ُِ ٔاَ   َهــــأا
 

 وقكُمه النَّصب عو الَبَدل. :ااٖ ا  املنوَ: ااجا َ ً اٖنا

التام: عي المذكور فٌه المستثنى منه، والمنفً: عي الذي ُسِبَر بقرف نفً )مثل: 
 َلْم عو ما(.

 ما جاَء ال وُم إال زٌداأ، عو زٌٌد. -

 زٌداأ: مستثنى منصوب. زٌٌد: بدل مرفوع مآ كلمة )ال وُم(.

ا عَوْ  الَّ َصالِحُ إ دٌ عَقَ  ٌَ ُمْ  َلمْ  -    .َصالِقأ

 صالقاأ: مستثنى منصوب.      

 صالٌح: َبَدل مرفوع.      

آِ  َفْهوَ وقوُل الناظم: " ٌْ  "، عي هو صالٌح لهذٌآ الَوْجهٌآ: النَّْصب عو الَبَدل.َصالِحُ  لَِذ

ََ   ٜ ِي -124 ــا ــاٜاــ ــُو  َ أقّصــ ِِٜ ر٢ِبــ ــْ ٜف    َ ٜلــ
ــٔي  ُٔ    َ َسـ ٌٍَــــَٔ ـــا  ــٔوَمـ ــاٜل  ا ٔفٍـ  اَعَ ـ

 

 إ٢ال٤ اهلٜل ٜفأطـــــَر ااٖســـــَ ا  َ َرـــــدٗت    َيَمـــــــاَنــــــــَدٓ إ٢ال٤ ُمَ ٖ ـــــــْد   ٜاَ ـــــــا -125
 

ًَِ  احٜلِشــــر٢ ٌَٝلــــًُ   َيَنــــِل -126 ٌَــــ ِِٜ  ـــــــََد   إ٢ال٤    ااَعِرــــُد  ـــ ٢ٔب ٍِـــــ  اارـــــــَٚر          ااٖشٔو
 

ٌُْعرَب قَسَب  :ااٖناقب: احااجا ً ااٖن الجملة. وتكدوآ إال عداَة َقْصدر عو وقكُمُه عآ 

 ُملغاة.

اأ. ومعتى التَّاق   ٌّ  عي الذي ٌكوُآ فٌه المستثنى منه مقذوفاأ، والكالُم منف

دٌ  َما - ًّ بما، والمستثنى منه مقذوف(. :َهَدى إاِلَّ ُمَقمَّ    )الكالُم منف

 إالّ: عداة قصر. 

م الظاهر  .مقّمٌد: فا ل مرفوع، و المة رفعه تنوٌآ الضَّ

َما َ َبدتُّ  َما -  ِء:إاِلَّ هللَا َفاِطَر السَّ

 إالّ: عداة قصر. 
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 هللَا: لفظ الجاللة، مفعول به منصوب، و المة نصبه الفتقة.

ماِء: مضاف إلٌه.  فاطَر: نعت منصوب، وهو مضاف، والسَّ

لُوذُ  َهلْ  - ْوَم الَقْشرِ  ٌَ ٌَ عِ ِبأَْقَمَد  إاِلَّ  الَعْبُد  ٌْ فِ  الَبرّ  الشَّ

 إالّ: عداة قصر. 

 بأقمَد: الباء قرف جّر. 

رف.   عقمَد: اسم مجرور بالفتقة بدالأ مآ الكسرةح ألّنه ممنوٌع مآ الصَّ

عِ  ٌْ فِ   : نعت عول مجرور بالكسرة.الشَّ

 : نعت ثاٍآ مجرور.الَبرِّ 

ٌِّر الّصالح. وَمْآ عبرُّ ِمْآ رسوِل هللا   مومعنى ٌلوُذ: عي ٌلتجب. والَبّر هو: الَخ

ــُو -127 ــَ ِجَنِ ُو    َيُ ٞ ـ ــا اِنـ َُِمـ ــ ًَٓ ْٜـ ــ  َئنـ
  

 ًَٓ ــ ْٔ  ُنــ ًَا ــ َِ   َنــ ًَٓ ٌٍُـــــَٖرٜ  ــ  اٜل ٔنــ
 

ٌَُجدرَّ االسدُم الواقدع بعدَدها  لدى  قكُم المستثنى بغٌر، وِسَوى، ُسدَوى، وَسدواء: عْآ 
 اإلضافة، وتأخُذ هذِّ األدواُت قكَم االسِم الواقع بعَد إال.

اُل غٌَر واقٍد، عو غٌُر واقٍد. جاَء العّماُل غٌَر وا -  قٍد. ما جاَء العمَّ

 غٌَر واقٍد: غٌَر: مستثنى منصوب وهو مضاف، واقٍد: مضاف إلٌه مجرور.

 غٌُر واقٍد: غٌُر: بدل مرفوع، وهو مضاف، واقٍد: مضاف إلٌه مجرور.

 ال تتصْل بغٌِر األخٌاِر.  -

: مضدداف إلٌدده األخٌددارِ  مضدداف، وهددوالبدداء قددرف جددّر. غٌددِر: اسددم مجددرور، 
 مجرور.

اُل ِسوى واقٍد.  -  جاَء العّماُل ِسوى واقٍد. ما جاَء العمَّ

 سوى: مستثنى منصوب بفتقة ُم ّدرة، عو بدل مرفوع بضمة م ّدرة.

ــِي -128 ــَدا   َياِ ٔص ــا َيَ  ــا ٔبَ اَش ــُرِد َم  ٜ ي٢ اِج
  

ـــاٜل  ــ  َخــ ٍَِ ــ ـــٔد اِنَ ِجَن ـــَداٜقــ  ـُو ُمِعَ ٔ ــ
 

ــَ -129 ّٔ ااٖن ٔفـ ــ ــوِ َ اٜاـ ٍٖـ ـــا اأوِعٔل ــٔي ٔبَهـ  ِصـ
  

 ّٔ ـــَ ـــَااجٜلـــــٚر   َيَ ااــ ٍٖـــــِو             ٔبهــ  احٜلِرٔف
 

130- ُْ ــَرا  َتٝ ـــً ــا َجِعٜوـ ًُِ  َ اَشـ ــ ــاَ  ااٜ ـ  ٜقـ
  

ــِ    َجِعوــــَر٣ ٜ ِي  ٍِ ــــَاٜفٔ ـ ــَرا ٔاٜ   َتٞعٜوـ
 

 حكُى املستثنى حباشا، وعدا، وخال: 

  ها أفعال يجوُز تصب االسم الواقع بعَدها على أتّ ( ٔ)
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ٌَّة   فإنَّا تعاِملُها  لى عنها عفعال. -كما ٌ وُل الناظُم  -إذا ا ت دَت الفعل

 .  َقاَم الَ ْوُم َقاَشا َجْعَفَراأ . َجْعَفَراأ .  قاَم ال وُم خال  أَجْعَفَراقاَم ال وُم  دا 

 : مفعول به منصوب(.َجْعَفَراأ ) دا، خال، قاشا: عفعال ماضٌة.  

   السم الواقع بعَدها على أّتها أحرُف جّر يجوُز جّر ا( ٕ)

ٌّة   فإنَّا تعاِملُها  لى عنها قروف. -كما ٌ وُل الناظُم  -إذا ا ت دَت القرف

 ٍر. َقاَم الَ ْوُم َقاَشا َجْعف. َجْعَفرٍ .  قاَم ال وُم خال َجْعَفرٍ قاَم ال وُم  دا 

 : اسم مجرور(.َجْعَفرٍ ) دا، خال، قاشا: عقرف جّر. 

  آ خال و دا:  (ٔ)ُآ مالاقال اب

ا فهمددددددددا قرفدددددددداآِ   وقٌددددددددُل َجددددددددرَّ
 

 كمددددددا همددددددا إْآ َنَصددددددبا فِْعددددددالآِ  
 

إذا تقممّدَمْ  "ممما" علممى "حاصمما"  و"َ ممال"  و"عممدا" وجممَب تصممُب االسممِم ( ٖ)
َقداَم  . َجْعَفدَراأ خدال مدا ال دوُم  قدامَ  ددا َجْعَفدَرا أ.  مدا  ال دومُ  قدامَ ألّنهدا عفعدال:  بعَدها 
 راأ.اَشا َجْعفقَ ما الَ ْوُم 

 : دا َجْعَفَرا أما  ال ومُ  قامَ 

ًّ  لى الفتح. ال وُم: فا ل مرفوع.  قاَم: فعل ماٍ  مبن

كوآ.  ًّ  لى السُّ  ما  دا: ما قرف مصدري مبن

ًّ  لى الفتح الم ّدر منع مآ ظهورِّ التعّذر. والفا ل ضدمٌر   دا: فعل ماٍ  مبن
   ال وم(. مستتر وجوباأ ت دٌرِّ هو )عو بعُضهم: ٌعنً بع

واالسدُم  ، ما قاشا: عفعال ماضٌة إذا ُسِبَ ْت بمدا المصددرٌة.خالما  دا، ما  إ َ;

 منصوب. بهمفعول بعدها 

 ع رْب: 

 .  َجْعَفَراأ خال ما ال وُم  قامَ 

 راأ.َقاَشا َجْعفما َقاَم الَ ْوُم 

 

 

                                                            
 .8٘: متآ علفٌة ابآ مالا، ص انظر (ٔ)
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 :فوائد وشواٍد 

 ( عال كدلُّ شدًٍء مدا َخدال هللَا باطدلُ ٔ)
 

 (ٔ) مقالدددَة زائدددـلُ وكدددُل نعٌدددـٍم ال 
 

ٌُعبُد مآ دوِآ هللا باطل، وكدّل شدًء فدً   المعنى: ٌ وُل َلِبٌد: إآَّ كلَّ ما 
 هذا الوجود مآ نعٌم وَتَرف وُسرور ال بدَّ عْآ ٌزوَل.

والّشاهُد فٌه: "ما خال هللَا" قٌُل ورَد بنصب لفظ الجاللة بعَد ما خدال، فددلَّ  لدى 
خددال" ٌكددوآ منصددوباأ، ودلَّ  لددى عآَّ "مددا خددال" فعددٌل عآَّ االسددَم الواقددَع بعددَد "مددا 

 ماٍ .

 بٌآ كلمتً "صالح" فً قول النَّاظم: ِجناسٌ ( وقع ٕ) 

 االَّ َصدددددددددالِحُ  دٌ ـَ عَقددددددددد ٌَ ُدددددددددمْ  َكَلدددددددددمْ 
 

ا َفهددددـَْو  عَوْ   آِ َصددددالِقأ ٌْ  َصددددالِحُ  لِددددَذ
 

 كلمُة "صالح" األولى: اسم رجل، وكلمة "صالح" الثانٌة: بمعنى جائز. 

: اتفدداُر اللَّفظددٌآ ُنْط دداأ، واختالفُهمددا َمْعنددى نقددو: جولددُة الباطددِل سددا ة، والجندداسُ 
 وجولُة القرِّ إلى قٌاِم الّسا ة  

( هددذا البدداب )بدداب االسددتثناء( هددو عوسددُع األبددواب فددً المنظومددةح إذ ورَدْت ٖ)
 ها.عقكاُمه ومسائلُُه مفّصلةأ دوَآ سائر األبواب، فافهْم هذِّ األقكاَم، وتدّبْر عمثلتَ 

 :اخلالصة

 .  عخواتهاباإل عو إقدى  عفراد العامّ  بعِ   إخراجُ  :االستثناءُ  -

 ، ددا ،خدال ،َسدواء ،ُسدَوى ،ِسَوى ،غٌر ،إال علفاظ هً: ٌةُ االستثناء ثمان عدواتُ  -
 .قاشا

-  ٛ   ال ٘: أىْاعه االص ثيا

  .النَّصب هُ وقكمُ  ي:َجًِاا ا  امٝل -ٔ

   :بر بقرف نفًسْ ٌُ لم  والكالمالمستثنى منه مذكور، ومعناِّ عآَّ 

قمِآ.إاِلَّ اجتمَع رجاُل األ ماِل    بَد الرَّ

 دل.النَّصب عو البَ  هوقكمُ  ا  املنوَ:ااٖ  -ٕ

                                                            
 .33ٕابآ هشام فً قطر الندى، ص  شواهد مآ البٌت (ٔ)
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 : المذكور فٌه المستثنى منه، والمنفً: عي الذي ُسبر بقرف نفً عي: امالتَّ 

 .سمٌرٌ ، عو سمٌراأ إال  قضَر ال ومُ ما 

ٌُْعربَ  هُ وقكمُ  ااناقب: -ٖ  ُملغاة. الجملة. وتكوآ إال عداةأ  سبَ قَ  عآ 

اأ  : عي الذي ٌكوآُ الناقص ٌّ َما َهَدى إاِلَّ  :فٌه المستثنى منه مقذوفاأ، والكالم منف
دٌ    .ُمَقمَّ

ها  لدى الواقدع بعددَ  االسمُ  رَّ جَ المستثنى بغٌر، وِسَوى، ُسَوى، وَسواء: عْآ ٌُ  قكمُ  -
 إال. لواقع بعدَ ا االسمِ  اإلضافة، وتأخذ هذِّ األدواُت قكمَ 

 وخال:  ،املستثنى حباشا، وعدا حكى

  ِّ.جرّ عو ها نصب االسم الواقع بعدَ  ٌجوزُ  -

  .هاح ألّنها عفعالبعدَ  االسمِ  نصبُ  وجبَ   داو خالو قاشا  لى" ماإذا ت ّدمت " -

 وتطبيقات أصئلة: 

 :ا،  ّه أ ْب عً األصٝغ٘ اليت تغَٔ٘ال الٔ ْصاليص اقزأ

 .[ٗٔ ]العنكبوت:   (ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ) -

 . [3٘ٔ ]النساء:   (ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک) -

 . [9ٕٗ ]الب رة:   (ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ)  -

 قدددددد ٌهدددددـوُآ  الُعمدددددـُر إال سدددددا ةأ  -
 

 وتهددددددـوُآ األرُ  إال َمْوضددددددعا 
 

 عال كدددلُّ شدددًٍء مدددا خدددال هللَا باطدددلُ  -
 

 وكدددددُل نعٌدددددـٍم ال مقالدددددَة زائدددددـلُ  
 

ٌّآ  -ٔ اب ة.المستثنى وعداَة االستثن    اء فً النصوص السَّ

 ما نوُع االستثناء فً اآلٌة الثانٌةم )هل الّظّآ مآ جنس الِعْلمم( -ٕ

  ما الّشاهُد النَّْقوّي فً البٌت الثانًم -ٖ

 النصوص التالٌة:اضبط المستثنى فً  -ٗ

 .[88 ]ال صص:   (ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ) -

 قفظُت ال صٌدَة غٌر بٌٍت. -
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 دا وردة،  دا وردة.قطفُت عزهاَر القدٌ ِة   -

 كلُّ مصانِع المدٌنة قدٌثٌة ما خال مصنع.  -

 .[8ٔ ]هود:   (مب ىب يب جت حت خت مت ىت يت جث مث ىث) -

 ع رْب ما تقَتُه خّط فً الجمل التالٌة: -٘

 .إال لئٌمٌ ال ٌأبى الكرامَة  -

 .ةٍ ِخزان غٌرَ األثاَل  التاجرُ  باعَ  -

 .كاأ مالما  دا  عقضَر الطلبُة واجباِتهم -

ٌوُف ال ا َة إال دخ -  .كالَبهمَل الضُّ

 : مع األمثلة الناظمِ  ب ولِ  الم صودَ  وّضح -ٙ

اَكاَآ  عَوْ " ِجًُء  َقَسبِ  َ َلى َفأَْ ِرْبهُ  َناِقصأ ٌَ "الَعَمالَ  فٌِهِ َما 
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 اانافٍّ الٍن  اٜل َباُب
 

 ٔبــــــــاٜل ُمَن ٤ــــــــّرا ُمٖ ٔصـــــــاٜل ٔاِ ٔصـــــــِي -131
  

٢ِ ٔمـــــِ    ٢ًٌـــــ ٣ إَ ا ٜ ٞفــــَرَٖت الَتِن ْٜــــ
 

ُْ اٜل   -132 ـــً َََتٝ ـــــ ـــا ــأب إ٢مَيـــــ  ٔالُ ِرَتـــــ
  

ـــٝلُو   َدٌــــــَِي ٔفــــــَ اأ َ ـــــأب اٜل َئمِجـــ
 

ٌُجدّدُد لهمدا ُقكمداأ  ٌّدُر قكدَم المبتددع والخبدر، و ٌُغ ال النافٌة للجنس قرٌف ناسخ، عي 
 رخر.

ًَ القكِم  آ جنِس اسمها.   وتفٌد "ال" نف

لتبرئة" عي تبرُ  اسَمها مآ معنى خبِرها، فإذا قلَت: "ال إنساَآ وتسّمى "ال التً ل
 ُمخلٌَّد" ف د نفٌَت القكَم بالخلوِد  آ جنِس اإلنساآ.

 وإذا قلَت: "ال  الَم مذموٌم" ف د نفٌَت القكَم بالّذم  آ جنِس العلماء.

 وإذا قلَت: "ال جباَآ مقموٌد" ف د نفٌَت القكَم بالَقْمد  آ جنِس الجبناء.

   ل ال اانافٍّ الٍن :

 تعمُل ال النافٌة للجنس  مَل إآَّ وعخواِتها، فتنصُب االسم وترفُع الخبر:

 ال إنساَآ ُمخلٌَّد. 

ًّ ال: نافٌة للجنس، قرف      الّسكوآ.  لى مبن

ًّ  لى الفتح فً مقّل نصب.     إنساَآ: اسم ال النافٌة للجنس مبن

 وع، و المة رفعه تنوٌآ الضّم الظاهر.ُمخلٌَّد: خبر ال النافٌة للجنس مرف   

 حكه اصه ال اليافية للجيط:

 اارنأ ريف ذلٓل  صي : -ٔ

ٌُنصددُب بدده إذا كدداآ ُمفددرداأ )عي لددٌس مضددافاأ وال شددبٌهاأ  ٌُْبنددى اسددُمها  لددى مددا 
 بالمضاف(.

وٌشمُل االسُم المفرُد: المفدرَد، والمثندى، وجمدَع التكسدٌر، وجمدَع المدذّكر، وجمدَع 
 المؤّنل:
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  ال قارَس نائٌم.  -

ًّ  ال اسمقارَس:        لى الفتح فً مقّل نصب. النافٌة للجنس مبن

 ال امرعتٌآ فً االجتماع.   -

ًّ  ال اسمامرعتٌآ:      فً مقّل نصب. الٌاء لى  النافٌة للجنس مبن

  ال عوالَد فً الملعِب.  -

ًّ  ال اسمعوالَد:      . لى الفتح فً مقّل نصب النافٌة للجنس مبن

ٌآ فاشلوآ.  -   ال ُمجدِّ

ٌَآ:       فً مقّل نصب. الٌاءالنافٌة للجنس مبنً  لى  ال اسمُمجدِّ

  ال ُمجّداِت فاشالٌت.  -

ًّ  ال اسمُمجّداِت:       فً مقّل نصب. الكسر لى  النافٌة للجنس مبن

ٌُنصددُب بدده قبدد إ َ; ْبَنددى اسددُمها  لددى مددا  ٌُ َل َتْنِصددُب "ال" النَّكددراِت بغٌددر تنددوٌآ، و

 دخوِل "ال".

 ٌنصُب اسم "ال" إذا كاآ مضافاأ عو شبٌهاأ بالمضاف:ااٖنصي:  -ٕ

 عمثلة للمضاف: ال طالَب ِ ْلٍم َمْذُموٌم.

 منصوب، وهو مضاف. النافٌة للجنس  ال اسمطالَب:    

  لٍم: مضاف إلٌه مجرور.    

ًَ ِ ْلٍم خائباآ.  -  ال طالب

و المدة نصدبه الٌداءح ألّنده مثندى، وهدو  منصدوب،النافٌدة للجدنس  ال اسمطالَبً: 
 مضاف، 

  لٍم: مضاف إلٌه مجرور. 

  باأللفح ألّنه مثنى. النافٌة للجنس مرفوع ال خبرخائباآ: 

 ال طالَب ِ ْلٍم خائبوآ. )ع رب اسم ال(. -

 ال سائ ًِ شاقناٍت موجودوآ. -

ع مدذّكر منصدوب، و المدة نصدبه الٌداءح ألّنده جمدالنافٌدة للجدنس  ال اسمسائ ًِ: 
 سالم، وهو مضاف. 

 شاقناٍت: مضاف إلٌه مجرور.

 ال ُمَمرضاِت عطفاٍل ُمؤّهالٌت.  -
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منصدوب، و المدة نصدبه الكسدرةح ألّنده جمدع النافٌدة للجدنس  ال اسمممرضاِت: 
 مؤنل سالم، وهو مضاف. 

 عطفاٍل: مضاف إلٌه مجرور.                   

  َمْكروٌِّ. ال كرٌماأ خلُ ُهُ  أمثلة للصبيه بالمضاف 

 النافٌة للجنس منصوب،  ال اسمكرٌماأ: 

ًّ فدً مقدّل جدّر مضداف  خلُ ُُه: فا ل مرفوع، وهو مضداف، والهداء ضدمٌر مبند
 إلٌه.  )خلُ ُُه فا ل لصٌغة المبالغة َكرٌم(.

-   . ًٌّ  ال ساكناأ ُكْوخاأ َش 

 كوخاأ: مفعول به منصوب. النافٌة للجنس منصوب،  ال اسمساكناأ:     

 )َكْوخاأ مفعول به السم الفا ل ساكآ(.         

 ع رب: ال بائعاأ ُصُقفاأ موجوٌد. -

 ال ُمز جاأ جٌراَنُه مرغوٌب.             

 شريط   ل ال:

 تعمُل ال النافٌة للجنس بأربعِة شروط:

 عْآ ٌكوَآ اسُمها َنِكرة: ال تلمٌَذ راسٌب. )اسمها: تلمٌذ، وهو َنِكرة( -ٔ

 (ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ)ها متصالأ بها، عي غٌر مفصول  نها:عْآ ٌكوَآ اسم -ٕ
(ٔ). 

 عْآ ٌكوَآ خبُرها َنِكرة: ال غشَّاَ  موثوٌر. )خبرها: موثوٌر، وهو نكرة(. -ٖ

عال تكددوآ ُمكددّررة: ال والدددَة قاسددٌٌة. )َتْكراُرهددا عْآ ن ددوَل: ال والدددَة قاسددٌٌة وال  -ٗ
 والد(.

:وقد مّثَل الناظُم بمثالٌآ  لى اسم "ال" الم ًّ ر المبن  فرد الُمنكَّ

 . لِلُمْرَتاب َماآَ إٌِْ الَ  -

ًّ  لى  نافٌة: ال  .الّسكوآللجنس، قرف مبن

ًّ  ال اسمإٌماَآ:    لى الفتح فً مقّل نصب. النافٌة للجنس مبن

  للمرتاب: جار ومجرور متعلّر بمقذوف خبر "ال" فً مقّل خبر.

َب فًِ الِكَتاب الَ  - ٌْ  . ع رْب: َر

                                                            
 .93ٔرٌة  ،الب رة (ٔ)
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َب فًِ الِكَتابرَ  الَ         ٌْ. 

 

ٍٔــــــــُي -133 ٌَ ُْ ااٖ ٞ ــــــــَراُد  َي  َياإل٢ِنَ ـــــــــا
  

ُْ   ٜاَهــــــا   إ٢َ ا مــــــَا َيقــــــََ  اِ ٔوصــــــَا
 

134- ُْ ٢ْ اٜل   َتٝ ــــً  َ ِ ــــر٢ي ٔفــــَٔفــــَ امٔلَجــــا
  

 ِٙ ــ ُ  ُشــ ــُ ٞ ر٢ ــا اِنــ ـــْل إ٢َ ا َمــ  َي اٜل ُبِدــ
 

عمل: ال فً الدّدار رجدٌل إذا انفصَلْت "ال"  آ اسِمها فٌجُب عآ ُتكّرَر وُتْهمَل فال ت
 وال امراةٌ.

 نالقُظ عآَّ اسَم "ال" انفصَل  نها، فَصَلُه الجارُّ والمجرور"فً الّدار".

ًَ  مَلهدا، وٌكدوآ مدا بعددها مرفو داأ  وإذا انفصَل اسُمها وجَب عْآ ُنكّرَرهدا، وُنلغد
 .َوالَ ُبْخلٌ  ُشحٌّ  َ ْمِرو فًِالَ  لى االبتداء: 

ًّ  لى  ال: قرف َنْفً ُمْهَمل  .الّسكوآمبن

 فً  مرٍو: جار ومجرور متعلّر بمقذوف خبر فً مقّل رفع خبر المبتدع.

: مبتدع مرفوع، و المة رفعه تنوٌآ الّضم.  شحٌّ

 وال بخٌل: الواو: قرف  طف. 

 ال: قرف نفً ُمكّرر ُمْهمل. 

 بخٌل: اسم معطوف مرفوع.

 والشُّح: الُبْخل. 

ٌُ ّدم للضٌف. است ري: عي ُطلب منه ال ِرى، وهو عام الذي   الطَّ

 .(ٔ) (ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی)ع رْب قوَلُه تعالى: 

ـَ -135 ـــا َِ  َيَجــــــ ــٜلوِ  إ٢ ــٖرَدِت ُمٖ ٔصــــــ  َتٜ ــــــ
  

َِ   إ٢ِ َ ااَٝهــــــا  َََيٜ   ُمِهَ ٜلـــــِو  َت ــــــًُ
 

136-  ُْ  َياٜل ٔاَرٚبَنــــــــا اٜل ٔ ـــــــــٖد    َتٝ ـــــــــً
  

ِٞٔت  َيمــــَِ   ــــٖٔد        ٜفـــاٞقَراٜلٔبَرٞفــــ ٣  ٌَـــ
 

سؤؤلان: إذا اتَؤؤَلاِل "ا" هامسوهؤؤا وتكؤؤّسَزِ" هثؤؤم: "ا  لؤؤى هعؤؤ  وا وز ؤؤ " فهؤؤم  

 َتِعوم أو ُتِهوم؟

                                                            
 .3ٗرٌة  ،الصافات (ٔ)



ٔ33 
 

 

 ال ا دةُ ت وُل: إذا اّتَصَلْت "ال" باسِمها وتكّررْت مثل: 

 "ال قلم معً وال ورقة" فٌجوز عْآ َتْعمَل عو ُتْهمل: 

.  عو: ال قلٌم معً وال ور  قٌة.فت ول: ال قلَم معً وال ورقةأ

 وفً المثل: ال ناقَة لً فٌها وال َجَمٌل.

َناالَ ِضدَّ وٌ ول الناظُم فً إ مال ال:   نـِدَّ  َوالَ  لَِربِّ

ًّ  لى  نافٌة: ال  .الّسكوآللجنس، قرف مبن

 : ًّ  ال اسمضدَّ   لى الفتح فً مقّل نصب. النافٌة للجنس مبن

 ًّ : مضدداف، ونددا: ضددمٌر متصددل مبندد نددا: جددار ومجددرور. َربِّ فددً مقددّل جددّر  لربِّ
افٌدة  مضاف إلٌه. والجار والمجرور: متعلّر بمقدذوف فدً مقدّل رفدع خبدر ال النَّ

 للجنس.

: الواو: قرف  طف.  ، وخبرها مقذوف. للجنس. نافٌة: الوال ندَّ ًّ : اسمها مبن  ِندَّ

َنا الَ ِضدٌّ  -  .نـِدٌّ  َوالَ  لَِربِّ

ًّ  لى مَ هْ نفً مُ  قرف: ال  .الّسكوآل مبن

 مرفوع، و المة رفعه تنوٌآ الّضم. مبتدع: ضدٌّ 

 : جار ومجرور متعلّر بمقذوف فً مقّل رفع خبر المبتدع.لربِّنا

 ل. مَ هْ كّرر مُ : الواو: قرف  طف. ال: قرف نفً مُ ِندٌّ  وال

 : اسم معطوف مرفوع.ِندٌّ  

أْتِ  َوَمآْ وقوُل الناظم: " َنا دٌّ الَ ضِ عي مْآ ٌأِت برفِعهما فٌ ول: " "ََفاْقَبالِبَرْفٍع  ٌَ  لَِربِّ
 " فاقبْل ذلا منهح ألّنه جائز.نـِدٌّ  َوالَ 

 الضّد: المثل. الّند: الشَّرٌا. 

. ال قلٌم معً وال ورقٌةم  ما إ راب: ال قلَم معً وال ورقةأ

 :اخلالصة

 ال :وترفدع الخبدرَ  االسدمَ هدا، فتنصدب النافٌة للجدنس  مدَل إآَّ وعخواتِ  "التعمُل " -
راٍت موثورٌ   .  تاجَر ُمخدِّ

 اسم ال النافٌة للجنس: قكمُ  -   

ٌُنصددبُ اسددمُ  نددىبْ ٌُ  البندداء )فددً مقددّل نصددب(: -ٔ بدده إذا كدداآ مفددرداأ  ها  لددى مددا 
: ال المددذّكر، وجمددع المؤّنددل وجمددع: المفددرد، والمثنددى، وجمددع التكسددٌر، وٌشددملُ 

   ُموّظَف َكُسوٌل.

 عو شبٌهاأ بالمضاف. مضافاأ كاآ  إذا" الاسم " نصبٌُ النصب:  -ٕ



ٔ38 
 

 

 ال النافٌة للجنس بأربعة شروط: تعملُ   -  

 رة. كِ ها نَ اسمُ  عْآ ٌكوآَ  -ٔ

 ها متصالأ بها، عي غٌر مفصول  نها.اسمُ  عْآ ٌكوآَ  -ٕ

 رة. كِ خبُرها نَ  عْآ ٌكوآَ  -ٖ

 كّررة. عال تكوآ مُ  -ٗ

 وتطبيقات أصئلة: 

 ال الٕ،  ّه أ ْب عً األصٝغ٘ اليت تغُٔ: اليصَّ اقزأ

هل الممتنع الذي ال نظٌَر لده فدً  ابُآ الم ّفع عدٌبٌ  ٌّز بأسلوِبه السَّ ًٌّ بلٌغ، ٌتم  ّباس
لة وِدْمَنة". ومآ عقوالِه القكٌمة: "ال   َل كالتدبٌر، وال  ٌْ األدب، وهو صاقُب "َكلِ
، وال قسددددَب كقسددددِآ الخلُددددِر، وال ِغنددددى كالّرضددددا، ورعُس الع ددددِل  َوَرَع كددددالكفِّ

ْعد ٌَ ْعدِدُل غدمَّ المعرفُة، ولٌس فً الدنٌا سدروٌر  ٌَ ِدُل ُصدقبَة اإلخدواآ، وال فٌهدا غدمٌّ 
 َفْ ِدهم". 

ٌّآْ  -ٔ ابر.   ٌّآ اسَمها وخبَرها فً النّص السَّ    ال النافٌة للجنس، وب

ْعِدُل غمَّ َفْ ِدهم"لَِم لم تعمْل ال النافٌة للجنس فً قوله:  -ٕ ٌَ  م" وال فٌها غمٌّ 

  قوله: "وال ِغَنى كالّرضا"م ما  المُة بناِء اسم ال النافٌة للجنس فً -ٖ

 : ٌآ اسَم ال النافٌة للجنس فً اآلٌات الكرٌمة -ٗ

 .[ٓ٘ ]الشعراء:   (ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴) -     

 .[ٕ ]الب رة:   (ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ  ٻ ) -     

 .[ٖٗ ]هود:   (ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ)    -     

 ع رب ما تقته خّط فً األبٌات التالٌة: -٘

  ندددَدَا  ُتْهددددٌها وال مدددـالُ  ٌدددلَ خال  -
 

ٌُْسعِد النُّطُر إْآ لم ُتْسعِد القدالُ    فل
 

 عال كددلُّ شددًٍء  مددا خددال هللَا باطددـلُ  -
 

 زائددددـلُ  مقالددددـةَ وُكددددلُّ َنعٌددددـٍم  ال  
 

فدددددً ُقْسدددددِآ الُجسدددددوِم  خٌدددددرَ  وال -
 وُطولِهدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا

 

ِزْآ ُقْسَآ الُجُسوِم ُ  ولُ   ٌَ  إذا لم  
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ََٓ َباُب          امٝلَنا
 

137- َٖ ََٓ  إ٢ ِٞٔتَ ٔفـــــَ  امٝلَنـــــا ٌَـــــ  ااٜ ـــــاٜل ٢ 
  

 ّٜ ِٔ        َخِ َســـــ ـــَا ًَا ٣ ٜاــــــَدٓ ااٗن ـــ ـــِ  ٜ  ـــ
 

 . طلُب اإلقبال اللغة: فًالنِّداُء  

ت دوُل: ٌدا زٌدُد، تمّهدْل وعندَت ت دوُد . تنبٌدُه المخاطدب بدأداة ِندداء :االصطالد وفً
ٌّارَتا.  س

كوآ.  ًّ  لى السُّ  ٌا: قرف نداء مبن

ًّ  لى الضّم فً مقّل نصب.  زٌُد: منادى مبن

ًّ  لى الضّم فً مقّل نصبم  ما معنى: منادى مبن

ا لْم عآَّ المنادى منصوٌب فً األصل، فإذا قلَت: ٌا زٌُد، فكأنا قلدَت عد دو زٌدداأح 
ًّ  لدى الّضدم فدً مقدّل  بب ن وُل فً إ راب: ٌا زٌُد:  زٌُد: ُمندادى مبند ولهذا السَّ

 نصب. 

 النِّداء خمٌس هً: عدواتُ :دأاآن  َيات

ٌّة، وتستعمُل لل رٌب والبعٌد: وهً عكثرُ  :ٌا -ٔ  عدواِت النِّداء شٌو اأ فً العرب

ْقداُد، ساِ ْد والدٌا      ِْ  .  ٌا عهَل فَِلْسطٌَآ، اصبروا فإآَّ مو َدكم النَّصر. ٌا ِم

 .ُتْستعمل لل رٌب: عَفاطمُة، ناولٌنً نظارتً :اهل ُِ -ٕ

ٖ- ُِ ، ال تصاقْب إال األخٌار. :  ًَّ  ُتْستعمل لل رٌب: عْي ُبن

 ُتْستعمل للبعٌد: عٌا نهَر النٌِل، كم قضٌنا  لى ِضفافَِا عوقاتاأ ممتعة.  : ٌا -ٗ

 عٌا شجَر الخابوِر ما لدَا ُمْوِرقداأ 
 

كأّنددددا لددددم َتْجددددَزْع  لددددى ابددددِآ  
 َطرٌددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددِف 

 

ًَ الغنِم، ُ دْ  :َنٍا -٘ ا را  ٌَ  ف د عظلَم اللٌل. ُتْستعمل للبعٌد: َه

 املنآَ:   ًا 

ًّ خمسة عنواع  نَد الّنقاة عصقاِب هذا الَفآّ   : ٌأتً المنادى فً الكالم العرب
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138- َُ  ااٖنٔ ــــــَرِى ُثــــــٖوااَعـــــــٜلُو   امٝلٞوـــــــَر
  

ِٜ   ٔبَهـــا  ٜ ِ ٔنـــَ  ََ ـــَ ه٢َرِىامٜلٞ ُصـــً  امٝلِشـ
 

 ٜفاِ َ ٔرــــــؤ   َنـــــــٔ ٔى  ٔ ـــــــدٗ   ُثٖ ــــــَ  -139
  

 َيامٝلَشـــــــٖرُو ٔبـــــــٔو امٝلَضـــــــاُ   ُثـــــــٖو 
 

 : املفزد العغ ه: األّل ْع اليَّ

 :والمراُد بالمفرد ما لٌس مضافاأ وال شبٌهاأ بالمضاف، وهو  َلٌم لمسّماِّ

 المؤّنل: المذّكر، وجمعَ  ، والمثنى، وجمعَ : المفردَ الَعَلمُ  المفردُ  وٌشمل

   . عَمقّمُد، قافْظ  لى البٌئة -

ًّ  لى الضّم فً مقّل َنْصب.  منادى: مقّمد  مبن

ار . االجتماعَ  اقضرا ٌا مقمّداآ، -     الطَّ

ًّ  لى األلف فً مقّل نصبح ألّنه مثّنى.   مقّمداِآ: منادى مبن

  .  عٌا مقّمدوآ، ادخلوا واقداأ واقداأ  -

ًّ  منادى: مقّمدوآ    ح ألّنه جمع مذّكر سالم.فً مقّل نصب الواو لى  مبن

هارةٌا فاطماُت، ت -   .  علَّْمَآ فِْ َه الطَّ

ًّ  منادى: فاطماتُ    لى الضّم فً مقّل نصب.  مبن

ٌّة. ٌا فاطمتاآ، ال تغتابا عقداأ.  ع رب: ٌا فاطمُة، ا تنً بكُتِبا المدرس

 : اليَّ  زٗ امل صْدٗ: الثاىٕ ْع اليَّ

ٌّآ، ولكّنا ال تعرُف اْسَمُه نقو: ٌُْ َصُد بها واقد ُمع  وهً التً 

صٌف.ٌا َرجُ  -  ُل، امِ   لى الرَّ

رس. -  ٌا ولُد، ال تتكلّم عثناَء الدَّ

 ٌا بنُت، ارسمً خرٌطَة ُ َماآ. -

 ٌا َرُجُل: ٌا: قرف نداء. 

ًّ  لى الضّم فً مقّل نَ رجلُ   ب. صْ : منادى مبن

 ع رْب: ٌا ولُد، ٌا بنُت.

 : اليَّ  زٗ غري امل صْدٗ: الثالث ْع اليَّ

" عي هناا نكرة عخرى َفاْنَتِبه َهِذِِّ  ِضدُّ  ُثّمتَ ب وله: " وهً التً عشاَر إلٌه الناظمُ 
 ضّد النكرة الم صودة هً النَِّكرةُ غٌر الم صودة. 
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ٌّآ: ك ول األ مى ألّي إنساآ: ٌا َرُجالأ، ُخْذ بٌدي.  ٌُْ َصُد بها واقد غٌر ُمع  و

ْه.  وقول الوا ظ: ٌا غافالأ، َتَنبَّ

 مة نصبه تنوٌآ الفتح. و ال منصوب، منادىٌا رجالأ: رجالأ: 

 ع رْب: ٌا غافالأ، تنّبْه.

  بد هللِا، خٌل هللِا، صاقب التاِج. :املضا : الّزاب  ْع اليَّ

 عْي  بَد هللِا، ال ُتبّذْر فً الشِّراء لرمضاآ.  -

 ٌا خٌَل هللِا، اركبً. -

 ٌا صاقَب التاِج ما للتاِج ٌنهارُ  -
 

 عَمدددا  لمدددَت بدددأآَّ الكدددوَآ دّواُر  
 

  بَد هللِا:  بَد: منادى منصوب، وهو مضاف،  عيْ 

 هللا: لفظ الجاللة مضاف إلٌه مجرور.  

 .ِاجٌا صاقَب التَّ  .ٌا خٌَل هللاِ ع رْب: 

 : الغَّبُٔ باملضا : اخلامط ْع اليَّ

اُِّ الناظُم المشّبَه به عي المشّبه  وهو ما اّتصَل به شًٌء مآ تماِم معناِّ، وسمَّ
 بالمضاف:

اأ  - ْم لها مآ مالِا وِ ْلِما. ٌا مقبَّ َته، قدِّ  عُمَّ

 ٌا فا الأ للخٌر، ال َتْرُج الثواَب إال مآ هللِا. -

 ٌا خائفاأ مآ َهْول ال بر، اقرْع ُسورَة "َتبارا" ُكلَّ لٌلٍة. -

اأ   .  منصوب، و المُة نصبه تنوٌآ الفتحمنادى  :خائفاأ  ،أفا ال ،مقبَّ

ْٜٖياك٢ -140  ااٖضــــــــٚؤب  اِبٔنه٢ـــــــــَ ا  ٜفـــــــــا
  

ــو٢        مــــَا ٜ ِي  ــا َ ا ااٜوِهـ ٌَـ ــُو  ـــًُب َ ِنـ  ٌَُنـ
 

ٍُِذ    -141 ــ ــا َشـــ ٌَـــ  ُْ ـــً ــرُ  َتٝ ـــ ٍِـــ ـَُن ـــا  ٌَـــ  َي
  

ـــَ  ـــرُ  َيااَرأقـــ ٍِــــ ْٜ ـــَرٖنُو اٜل   ٜفاِ ٔصـــ
 

 ، والنَّصُب.فً مقّل نصب البناءُ للمنادى قكماآ: قكم المنادى:

 لمداأ، رداأ فْ به إذا كاآ مُ  ٌُرفعُ ما  لى  المنادى نىبْ ٌُ  (:ىصبالبياء )يف حمّل   -ٔ

 .عو َنِكرة م صودة

 وإلى ذلا عشاَر الناظم:
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لٌآِ   مِّ ـَّ ِبالضددددددد اْبِنِهَمدددددددا َفددددددداألَوَّ
 

ددا َذا الَفْهددمِ  َمددا عَوْ   ٌَ ُنددوُب َ ْنددُه  ٌَ 
 

ِكددرة الم صددودة( اْبِنهمددا   عي ٌددا صدداقَب الَفْهددِم، ابددِآ األّولددٌآ )وهمددا المفددرد الَعَلددم والنَّ
 م عو ما ٌنوُب  نه مآ  الماِت اإل راب كألِف التثنٌة، وواو الجمع. لى الضَّ 

َل الناظُم للنَِّكرة الم صودة والمفرد العَلم:   وقد مثَّ

خُ  - ٌْ ا َش ًّ  لى الضّم فً مقّل نصبح ألّنه َنِكرةٌ م صودة. ٌَ  .   شٌُخ: منادى مبن

رُ  - ٌْ ا ُزَه ًّ  لى الضّم فً مقّل نصٌَ    بح ألنَّه ُمْفرٌد َ َلم..  زهٌُر: منادى مبن

ٌُرفدُع بده،  إ َ; ٌُْبنى  لدى مدا  المنادى  ندما ٌكوُآ مفرداأ  َلماأ عو َنِكرة م صودة 

 وٌكوُآ فً مقّل نصب.

ٌُْبنى  لى الّضم: -  .(ٔ)(ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ)إذا ُرفَِع بالضّمة 

ٌُْبنى  لى األلف: ٌا عقمداآ،ِ َجمِّال َمْدخَل المدرسةِ  -  .إذا ُرفَِع باأللف 

 ٌا عقمدوَآ، سافروا إلى مالٌزٌا تتجّددوا. واو: نى  لى البْ ٌُ  واوبال عَ ُرفِ  إذا -

عو شددبٌهاأ  ،مضددافاأ َنِكددرة غٌددر م صددودة، عو كدداآ  إذا المنددادى بُ َصددنْ ٌُ  :صببباليَّ -ٕ

 بالمضاف:

رُ  َوالَباقًِوإلى ذلا عشاَر الناظُم: " ٌْ ُه الَ َغ  ".َفاْنِصَبنَّ

َة الباقٌَة وهً: النَِّكرة غٌر الم صودة، والمضاف، عي انصب األنواَع الثالث
بٌه بالمضاف.  والشَّ

 ٌا ظالما، َلْآ تنجَو ِمآ الع اب مهما راوغَت.  -

  ح ألّنه َنِكرة غٌر م صودة.و المة نصبه تنوٌآ الفتح منصوب، منادىظالماأ: 

ًَ  لٌها الَعدّو. - اٌة،ِ قذاِر عْآ ٌستول  ٌا قامَل الرَّ

 : قامَل الراٌة

 . وهو مضاف منصوب، منادىقامَل: 

اٌِة: مضاف إلٌه مجرور.  الرَّ

 ٌا ُمتسلّ اأ جَبالأ، ال تستعجْل.  -

 ُمتسلّ اأ جبالأ: 

                                                            
 .ٖ٘رٌة  ،الب رة (ٔ)
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  .منصوب منادىُمتسلِّ اأ: 

 . جَبالأ: مفعول به السم الفا ل )ُمتسلِّ اأ(

 :فوائد ولطائف 

ة. ٌا خدٌجُة، تخّصصً (  المة التَّرقٌم التً ُتوضُع بعَد المنادى هً الفاصلٔ)
 فً ِ ْلِم األجنَّة.

ەئ ەئ وئ )( قد ُتْقذُف عداةُ النِّداء فً بع  التراكٌب. قال تعالى:ٕ)

   (وئ ۇئ
(ٔ). 

      . ًُّ ، هاِت شاقَآ الهاتف. عي: ٌا  ل ًُّ  عي: ٌا ٌوسُف. وت ول:  ل

ٌُْقذُف المنادى فً بع  التراكٌب مثل: ٌا عهالأ وسهالأ. ٖ) ۅ ۅ )( قد 

   (ۉ
(ٕ). 

 وت دٌر المنادى: ٌا ضٌوُف، عهالأ وسهالأ. ٌا قوُم، لٌتنً ُكْنُت معهم.       

ٌّتها" عو بذكر اسِم اإلشارة: ٗ) ٌُّها" عو "ع ُل إلى نداِء ما فٌه عل بذكِر" ع ٌُتوصَّ  ) 

نٌا        ٌُّتها المرعةُ ال تقزنً  لى طفلِِا. ٌا هذِِّ الدُّ ٌُّها الّصدٌُر ع ّنً. ٌا ع ٌا ع
 ي غٌري. ُغرِّ 

ّم فً مقّل نصب. الهاء للتنبٌه.        ًّ  لى الضَّ : منادى مبن  عيُّ

دٌُر: بدل مرفوع. وٌجوز عآ ُتْعَرَب صفة.         الصَّ

ٌُنادى باألداة مباشرة، عو بقذفِها واالستعاضة  نها بمٌم ٘) ( لفُظ الجاللة 
ٌِنا سعداَء، وعِمْتنا شهداء.   مشّددة: ٌا هللاُ عَْق

 اللَُّهمَّ انصِر المجاهدٌآ فً مشارِر األر  ومغاِرِبها.       

 :اخلالصة

داألُ   المخاطب بأداة نداء. تنبٌهُ   التِّ

                                                            
 .9ٌٕوسف، رٌة  (ٔ)

 .3ٖلنساء، رٌة ا (ٕ)
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داأل  أدوا ُ    .اَهٌَ  ،عٌا ،عيْ  ،الهمزة ،ٌا هي   مس  التِّ

 :مخسٌةامليادى  أىواُع

 .  م ا ِد القافلةِ ، قافْظ  لى خلٌلُ المفرد العَلم: عَ  -ٔ

ٌّآ:  دُ صَ ٌُ ْ  التً وهًة: رة الم صودالنَّكِ  -ٕ رجُل، امِ   لى  ٌابها واقد ُمع
 صٌف.رَّ ال

 رة غٌر الم صودة: ك ول األ مى: ٌا رجالأ، ُخْذ بٌدي. النَّكِ  -ٖ

ِْ  عيْ المضاف:  -ٗ قمِآ  رمضاآ. قطائِف فً  يال ُتبّذر ،هبَة الرَّ

بٌه بالمضاف: -٘ اأ  ٌا :مآ تمام معناِّ به شًءٌ  اّتصلَ  ما وهو الشَّ َتهُ  مقبَّ ْم عُمَّ ، قدِّ
  .الها مآ مالِ 

 حكناٌ:   للنيادى

ٌُرفعُ  نىبْ ٌُ  )في محلّ تصب(  البتاأل  -ٔ ماأ، به إذا كاآ مفرداأ  لَ  المنادى  لى ما 
خُ : رة م صودةكِ نَ  عو ٌْ ا َش ٌَ ُر.  ٌْ ا ُزَه ٌَ. 

عو مضدافاأ، عو شدبٌهاأ  م صدودة،غٌدر  رةأ ِكدالمندادى إذا كداآ نَ  نصبٌُ  التَّصب  -ٕ
 اف:بالمض

 .اّتِر هللا ظالما ٌا          

 .ت ّدْم بها اٌةِ قامَل الرَّ  ٌا          

 ال تنظْر إلى األسفل. الأ ُمتسلّ اأ جبَ  ٌا         

 

 وتطبيقات أصئلة: 

 ال الٕ،  ّه أ ْب عً األصٝغ٘ اليت تغُٔ: اليصَّ اقزأ

، إّنده عجمدُل الكواكدِب : ٌدا ُ َمدُر، عتدرى هدذا ال مدرَ ُمْ ِمدرةٍ قلُت لصاقبً ذاَت لٌلدٍة 
لعِة إذا كاآ ُصورةأ  ًُّ الطَّ  َبْدراأ.، وعقالها َمْنَظراأ، وهو ٌا َصدٌُر، به

 ثّم ناجٌُت ال مَر: 

هدددددددا ال مدددددددُر الُمِطدددددددلُّ  ٌُّ  عمانددددددداأ ع
 

 َفِمددددْآ َجفنٌددددَا عسددددٌاٌف ُتَسددددلُّ  
 

َمددا عندداٌس، وهددم ٌظّنددوآ عّنددا  دداهرٌآ، كددم َ ظَّ ّمددا مددآ ُنددور، فل قُددْرصٌ ٌددا قمددَر السَّ
ٌَّنْت ق ٌ ُتا، فإذا عنت   وُصخور. ُترابٌ داَسْتَا عقداُم رّواِد الفضاء تب

ْآ  لٌا، وٌا ناظراأ َقَمراأ اجعْل نوَرُِّ ٌسطْع بٌَآ َجنبٌا   فٌا ُمِقّباأ، َهوِّ
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ٌّآ  -ٔ ابر.  ٌّآ نوَ ُه فً النّص السَّ    المنادى، وب

 ّل منهاماذكر ثالثاأ مآ عدوات النداء مع مثال مآ إنشائا لك -ٕ

 ملنَّكرة غٌر الم صودةواالنَّكرة الم صودة ما الفرُر بٌآ  -ٖ

 استخرج المنادى فً النصوص التالٌة، ثمَّ ع ربه: -ٗ

 .[3ٖ ]رل  مراآ:(   ىئ يئ جب حب خب مب ) -

 .[ٙ ]االنفطار:   (ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ) -

خُر تجمُعدهُ  -    ٌا جامَع العلِم ِنْعدَم الدذُّ
 

 وال َذَهبددددا ال َتْعِدَلددددـآَّ بدددده ُدّراأ  
 

  .ترابٌ  ،صٌ رْ قُ ، راأ دْ ورةأ، بَ صُ  ،مرةٍ  ْ مُ ما إ راب ما تقته خّط فً النّص السابر:  -٘
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ِْٜجٔلٔو  ٢ْ  َباُب امٜلٞوُعً
 

ــَريِ  -142 ــا ٔاَســ ٍَاّ ــ َٔ  َب ــا ــٔ ُ َجــ ًَ اا٤ــ ــ  َيِنــ
  

ــِي       ـــٔو َياِ َ َصـ ـــل٢ ٔفٍـ ّٔ ااَعأمـ ــ ٍُِنًَ ـ  ٜا
 

دداظُم عآَّ المفعددوَل  ندداأ لسددبِب كٌنونددِة العامددل، عي وجددود ٌخبددُر النَّ ٌّ ألجلِدده ٌجددًُء ُمب
 العامل فٌه، فٌدّل بذلا  لى التعلٌل، وعّآ المفعوَل ألجله منصوٌب. 

 ت ول: ذهبُت إلى األزهِر َطَلباأ للِعْلِم.

َهاب. ٌَّآ سبَب الذَّ  نالقُظ عآَّ "طلباأ": اسم منصوب جاء لٌب

ًّ عي مآ  ع مال ال لب،  ونالقُظ عّآ "طَلباأ": مصدر قلب

ومثلُدُه: اقتددرام، إجددالل، تكددرٌم، وعّندده لددٌس مددآ ع مددال الجددوارد )الٌددد واللسدداآ(      
 مثل: َضْرب، قراءة. 

 ما تعرٌُف المفعول ألجلِهم

ٌُّآ سبَب وقوِع الفعل، وٌ ُع جواباأ لـ  "لماذا". المفعوُل ألجلِه: اسم منصوب ٌب

َد والدتً اقتراماأ لها.  ٌَ  قّبلُت 

 اأ: مفعول ألجله منصوب، و المة نصبه تنوٌآ الفتح الظاهر.اقترام

 ٜاٝ ِ ـــــــُ  إ٢ِجـــــــاٜلاٟل ٔاَهــــــــَ ا احٔلِرـــــــر٢ -143
  

ـــٚر         َٔ اأرــــ ـــا ـــَد اِبٔ َ ــــ ـُِدُت  ٜ ِ َ ــــ  َي
 

 ٌضرُب الناظُم مثالٌآ للمفعول ألجله:

 قُْمُت إِْجالاَلأ لَِهَذا الِقْبِر.  -

 ب.إجالالأ: مفعول ألجله منصو      

 والِقْبر، والَقْبر: العالِم، جمعه: عَقبار وُقبور.      

- .  ُزْرُت  عَْقَمَد اْبِتَغاَء الِبرِّ

 ابتغددداَء: مفعدددول ألجلددده منصدددوب، و المدددة نصدددبه الفتقدددة، وهدددو مضددداف،     
: مضاف إلٌه.            البرِّ

 ًّ  ، وزٌارةُ قبِرِّ فً المدٌنة المنّورة ُمستقّبة. عقمد: هو النب

 لِبّر: الخٌر والثَّواب.وا
 

ٌّآ سبَب وقوعِ  ه: اسمٌ ألجلِ  المفعولُ :اخلالصة  .الفعل منصوب ٌب
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 أصئلة:

ُ  إعزابًا ّافًٔا:  المفعولَ اص دز    أل غ ُ مً اليُّصْص ال الٔ٘،  ّه أعزْب

 .[3ٕ ]ال مر:   (جت حت خت مت ىت)

 .[8ٖ ]النساء:   (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ) 

 .[9ٔ ب رة:]ال(   ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ )

ٌُْغَضى مدآ مهابِتدهِ  -  ٌُغضً قٌاءأ و
 

ْبَتِسددددُم   ٌَ ٌُكلَّددددُم إال قددددٌَآ   فمددددا 
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٢ْ َمَعُو  َباُب امٜلٞوُعً
 

ـــَد َياي٢   -144 ــَي َبِعــــ ــْو اِ َ َصــــ ًَ اِنــــ ــ  َيِنــــ
  

٢ْ ٝاـــــــٚل َداي٢              ًِ ّٕ  ٔفـــــــَ ٜقـــــــ ــٖ  َمَعٍـــــ
 

ٌّة، عي بمعنى َمع.هو اه مع عآَّ المفعولَ  الناظمُ  ٌخبرُ    سٌم جاَء بعَد واو مع

 وعآَّ هذا االسَم منصوٌب فً قول كّل راٍو للنَّْقو، وكلِّ  الم فً هذا الَفّآ.

ٌُْسَبَر هذا االسُم المنصوُب بجملٍة فٌها فِْعل.   وال بدَّ عآ 

 ذاكَر خالٌد والمصباَد.: ت ول

عآَّ المصددباَد ٌددذاكُر وٌ ددرعُ فددال ٌع ددُل  .الددواو للمعٌددة، ولٌسددْت للعطددف عآَّ  نالقددظُ 
 وٌكتُب 

 المفعوَل معه )المصباَد( ُسبر بجملة فٌها فِْعل وهو "ذاكَر". عآّ  ونالقظُ 

 ونالقُظ عآَّ المفعوَل معه )المصباَد( َفْضلٌة، عي ٌمكُآ االستغناء  نه.

 هممعالمفعول  تعرٌفُ  ما

ٌّة: اسم منصوب همع المفعول  .فْضلة بعد واو المع

 . بلَ مشٌُت والج

ًّ  لى الفتح. : َوالجبلَ  ٌّة، قرف مبن  الواو: واو المع

 .ةالظاهر ةمنصوب، و المة نصبه الفتق معه مفعولالجبَل: 

ــا   -145 ٍَِ  ٝقَرـ ــ ُِ  َياجٜلـ ــ ْٜٔمـ ــْ ا ًُ  ٜ َتـ ــ  َ ِ ـ
  

ـــاد٢َبا     ـــر٢ٌَق َنــ ٤ٛــ ــْد َياا ـٌَــ ـــاَد   َيَنــ
 

 :معهمثالٌآ للمفعول  الناظمُ  ٌضربُ 

َ  قَُبا:عََتى األَِمٌُر وَ  - ٌْ   الَج

ًّ  لى .. )عكمل اإل راب(.   عتى: فعل ماٍ  مبن

مة الظاهرة.  األمٌُر: فا ل مرفوع، و المة رفعه الضَّ

ٌّة.   والجٌَ : الواو للمع

 منصوب، و المة نصبه الفتقة. معه مفعولالجٌَ : 

 (.قَُبا: مفعول به. )قُباء: بلدة قرب المدٌنة المنّورة فٌها مسجُد قُباء المشهور

ِرٌَر َهاِرَباأ: َ- َساَر َزٌٌد َوالطَّ
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 ساَر: فعل ماٍ .     

  زٌٌد: فا ل مرفوع.     

ٌّة.       والطرٌَر: الواو للمع

  منصوب، و المة نصبه الفتقة. معه مفعولالّطرٌَر: 

 هارباأ: قال منصوب، و المة نصبه تنوٌآ الفتح.

 ع رب المفعوَل معه: 

 استوى الماُء والخشبَة. 

ائُح والشَّاطَب.تجوَّ   َل السَّ

   فائدة:

 ٌكثُر فً الكالِم استعماُل المفعوِل مَعُه بعَد االستفهام فً مثل:

اأم  ٌّ  كٌف عنَت واالمتقاَآم كٌف عنَت وزٌداأم ما لا و ل

 :اخلالصة

ُْ ٌّة. بعدَ ٌ ُع منصوب فْضلة  اسمٌ  معو: املوعً  واو المع

ِرٌرَ َزٌٌد وَ  َسارَ والجبَل.  مشٌتُ ت ول:        .الطَّ

 وتطبيقات: أصئلة 

 :ا،  ّه أ ْب عً األصٝغ٘ اليت تغَٔ٘ال الْٔص اليص اقزأ

: كٌف عنَت وَقْصَعةأ مآ َثرٌدم قال: ركلُها وعقوُل: هل ِمْآ مزٌد  - ًّ  قٌَل لُِطفٌل

ددٌة لزوِجهددا: مددا لددا ُتعطددً وال َتِعددُدم قددال: مددا لددِا والو ددَدم قالددْت:  - ٌّ قالددْت ع راب
ةُ".ٌنتشُر فٌه األ  مُل، وتطٌُب بذكرِّ النفوُس، وُتْكَتسُب به المودَّ

 ول دددد تمدددرُّ  لدددى الغددددٌِر تخالُدددهُ  -
 

ْبددَت مددررةأ َزَهددْت بإطددارِ    والنَّ
 

ٌّآ  -ٔ اب  وصفً النص المفعوَل معه   . وع رْبُه إ راباأ وافٌاأ ، ةالسَّ

مّثددل لكددل نددوع مددآ عنددواع الددواو بمثددال واقددد: واو العطددف، واو المعٌددة، واو  -ٕ
 قال.ال

 مقولِنا: َسِهَر المسافُر والنُّجوَم، وَسِهَر المسافُر ورفٌ ُهبٌآ  ما الفررُ  -ٖ

 :هُ التالٌة، ثمَّ ع ربْ  األمثلةفً  المفعوَل معه اضبط بالشَّكل -ٗ
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 كٌف عنَت ودروس اإل راِبم -

الُب المجتهُد والكتاب. -  نام الطَّ

فٌنُة والعاصفة الشَّدٌدَة. -  انطلَ ِت السَّ

والَوجبات الّسرٌعَةمما َلَا  -
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 باُب امٜلِدٝوًَ ات راْمسأ اجملريدِ 
 

ــاٜفوِ   -146 ـــِرٔ  َئباإل٢َ ـــ َُ ٔباحٜلـــ ــ  اخٜلٞوـــ
 

ـُِدُت اِبــــــَ  ٜ ٔبـــــَ ٝقَ اٜفـــــو  ـــِل٢   ٜأ جـــ
 

 ، ٌُّآ الناظُم عآَّ األسماَء ُتْخفُ  عي ُتَجرُّ    .الَجرّ  هو والَخْف ُ ٌب

 ثُة أىواع: واألمساُء اجملرورُة يف العربّية ثال

ٌّة، وإلٌا تفصٌلها:  المجرور بالقرف، والمجرور باإلضافة، والمجرور بالتبع

 اليَّوُع األّول: اجملزور باحلزف:

وهً األسماُء التً تجرُّ بقروف الجدّر التدً مدّرْت مدآ قبدُل، وهدً خمسدَة  شدَر 
 َقْرفاأ: 

َة. انطل ُت ُمْعتِمراأ مآ المدٌنةِ : البتداءمآ معانٌها ا :ٔمِ  -ٔ َْ  إلى َماَّ

 . وصَلِت قافلُة اإلغاثِة إلى "غّزَة" المقاصرة :معانٌها االنتهاء مآ :إىل -ٕ

ائرةُح ألّنهِا خرَجْت  آ الَمْدَرج: لمجاوزةامعانٌها  مآ : ِ  -ٖ  . تقّطمت الطَّ

 إذا اسدددتغنٌَت َ دددْآ شدددًٍء َفَدْ دددهُ 
 

 وُخـْذ مدا عندَت مقتداٌج إلٌدِه  
 

دع.: ٌةلظرفامعانٌها  مآ :يف -ٗ ٌوُف فً عغماِدها قد  الها الصَّ   السُّ

هم  فمدا عكثددَر اإلخددواَآ قددٌَآ تعدددُّ
 

ائبدـاِت قلٌدـُل    ولكّنهم فً النَّ
 

 قال امرؤ ال ٌس: التكثٌر:و للت لٌل ُدٖب -٘

 ولٌٍل َكَمْوِج الَبْقِر عرخى ُسدُدوَلهُ 
 

ًَّ بدددددددأنواِع الُهمدددددددـوِم    لددددددد
ْبَتلدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددً  ٌَ  لِ

 

 

         

اأ كبٌراأح ألنفَع به عُّمتً : باهللِ ل سمامعانٌها  مآ :اارأ -ٙ ٌّ  . أل َمَلآَّ َ َمالأ  لم

 وإذا القبٌددُب عتددى بددذنٍب واقدددٍ 
 

جدددددداءْت مقاسددددددُنُه بددددددألِف  
 َشددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددفٌِع 
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  .صلَّى المتسابُر المسلُم  لى قّمِة "الهٌماالٌا" :االن عالٔ  لْ -3

 كٌف تعرب: َ ال َ الء َ لى الجَبلم

 ذاكرةُ القاسوِب كدماِذ اإلنساِآ. :ال شرٍو اا ا  -8

عندددددا كالمددددداِء إْآ رضدددددٌُت 
ْأ   َصدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددفاءأ

 

 وإذا َغِضددْبُت ُكْنددُت َلهٌبددا  
 

 وهللاُ ب ّوِتـِه معنـا   الّدٌُآ لنا وال دُس لنا :ال لَّ ااال  -9

ْقنا وال َصلٌّنا   وهللِا لوال هللاُ ما اهتدٌنا ال سو: ااًاي -ٓٔ  وال َتَصدَّ

ماُت نجاِد المؤسسة. ال سو: اا أ -ٔٔ ٌَّة هً ُم وِّ ٌَّة والِمْهن   تاهلِل إآَّ الكفاءَة والُقر

 .ُمْذ ٌومٌآالعاصمة  ما رعٌُتا فً مكتبةِ قرف ٌأتً بعَدُِّ زمٌآ:  :ُمِ  -ٕٔ

ًّ  لى الّسكوآ. جرّ  قرفُمْذ:  الٌاءح ألّنده و المة جّرِّ  مجرور اسمٌومٌآ:  مبن
 .مثّنى

 ُمنُذ ٌومٌآ.  صالة الَفْجر: ما رعٌُتا فً زمآٌ قرف ٌأتً بعَدُِّ  :ُمنُ  -ٖٔ

 : لعلَّ هللِا فّضلكم  لٌنا. وشاِهُدها قرف جّر فً لهجة قلٌلة تأتً :اعٖل -ٗٔ

ًّ  لى  جرّ  قرفلعلَّ:   .  الفتحمبن

 : لفظ الجاللة مجرور، و المة جّرِّ الكسرة.هللاِ 

باِد قتى َمغٌِب  :ْ ٖ  -٘ٔ رَع منُذ الصَّ  الّشمِس.َقَصْدنا الزَّ

ًّ  لى الّسكوآ. جرّ  قرف حّتى قّتى مغٌِب:     مبن

 ، وهو مضاف، و المة جّرِّ الكسرة مجرور اسمَمغٌِب: 

: مضاف إلٌه مجرور. ِْ  والّشمِس

 :باإلضافةاجملزور الجاىي:  وُعاليَّ

 وذلا بإضافِة اسم َقْبَلُه إلٌه نقو: جاَء غالُم مقّمٍد.

ًّ  لدى الفدتح. غدال ُم: فا دل مرفدوع، وهدو مضداف، مقّمدٍد: جاَء: فعل ما  مبند
 مضاف إلٌه مجرور، و المة جّرِّ تنوٌآ الكسر.
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 جلسُت  لى قصٌِر المسجِد: -

 جلسُت: فعل وفا ل.     

  لى: قرف جّر.     

 قصٌِر: اسم مجرور، وهو مضاف،     

 المسجِد: مضاف إلٌه مجرور، و المة جّرِّ الكسرة.    

 إلضافة ب وله: "ُزْرُت اْبَآ عَِبً قَُقاَفه":وقد مّثَل الناظُم للمجرور با

 زرُت: فعل وفا ل.     

 ابَآ: مفعول به منصوب، وهو مضاف.     

عبً: مضاف إلٌده مجدرور، و المدة جدّرِّ الكسدرة الم دّدرة.. وهدو مضداف..     
 )عكمل اإل راب(.

ّٔ اا٤ٔ ـــــَ َخٜلـــــ ِ    -147 ٍٖ  َ َعــــــِو َئبااٖ َرــــــٔع
 

 ًَ ـــٚرَدِت ٜ ِب ـــَِ         َيٝقــــــ  اُبـــــــــَها َيٝفٚصلــــــ
 

  :بالتبعّيةاجملزور الّجالح:  وُعاليَّ

عي تبعٌة االسم السم قبَلُه مجرور. وٌكدوُآ ذلدا فدً التوابدع األربعدة التدً َخَلدْت، 
َل الكالُم فٌها وهً:  عي ت ّدمْت مآ قبُل، وُذِكَرْت عبواُبها، وفُصِّ

ٍر.   عْ التَّ  (ٔ)  جلسُت إلى  الٍم ُمتبقِّ

 رف جّر. إلى: ق

  الٍم: اسم مجرور. 

ر: نعت مجرور، و المة جّرِّ تنوٌآ الكسر.  ُمتبقِّ

لفاِز.  فطْ العَ  (ٕ) ً، جالسٌآ عماَم التِّ  مررُت بزٌٍد و ل

 بزٌٍد: الباء: 

 قرف جّر. زٌٍد: اسم مجرور. 

: الواو: قرف  طف.  ،ً  و ل

: اسم معطوف مجرور، و المة جّرِّ تنوٌآ الكسر.          ،ً   ل

   كتبُت إلى الموّظفٌآ ُكلِّهم عْآ عت نوا ع ماَلكم.  كيدوْ التَّ  (ٖ)

 كتبُت: فعل وفا ل.

 إلى: قرف جّر.  

 الموّظفٌآ: اسم مجرور و المة جّرِّ الٌاء، ألّنه جمع ُمذّكر سالم. 
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ُكلِّهم: توكٌد مجرور، و المة جّرِّ الكسرة. وهو مضاف، هم: ضمٌر متصل 
كوآ فً مقّل جّر مُ  ًّ  لى السُّ  ضاف إلٌه.مبن

ْجُت  لى "إْسَطْنبوَل" مساجِدها ال دٌمةِ   لدَ البَ  (ٗ)  . رَّ

  ّرْجُت: فعل وفا ل. 

 قرف جّر.  لى: 

 بالفتقةح ألّنه غٌر ُمْنصرف. : اسم مجرورإْسطنبولَ 

ة، وهو مضاف، والهاء: ضمٌر مجرور، و المة جّرِّ الكسر بدل: مساجِدها
كوآ فً مقّل جّر مضاف  ًّ  لى السُّ  إلٌه. ال دٌمِة: نعت مجرور.مّتصل مبن

148-  َ ــ ٌَٔوــ ــاَ   ٔبــــاا٤ال ٢  ٌَٔلــــَ امٝلَضــ ــا   َيَمــ
 

ــَِل ٜ ِي ٔبٔوـــــَ             َتٞ ــــٔدٌُرُى  ٔبٔ ـــــِ  َئقٍـــ
 

ــاد٢   -149 َِ ُ َضــ ــاَتَ  ََ  َخــ ــَ ٜوا ــاِبٔنَ اِنــ  ٜاــ
 

ٍِـــــــل٢ َيااٖنَهـــــــاد٢  ـــِر٢ اال٤ ًُ َم ــــ  َيَ ِ ــــــ
 

ُر فٌها: ٌُ دَّ   ٌعنً الناظُم عآَّ اإلضافَة 

ضابُطُه عْآ ٌكوَآ المضاُف مّما ٌمتلُكُه المضاُف إلٌه، نقو: هذا كتاُب "ااال ":  -ٔ

 زٌٍد، عي هذا كتاٌب لزٌٍد. زرُت بٌَت الُعْمدِة، عي زرُت بٌتاأ للُعْمدِة.

ضابُطُه عْآ ٌكوَآ المضاُف ُجْزءاأ، وبعضاأ مآ المضاف إلٌه نقو:  "ٔمِ ": -ٕ

 ة ِمْآ ُصوف. فالجّبُة بعُ  الّصوف، وجزٌء منه.اشترٌُت ُجّبَة ُصوٍف، عي ُجبّ 

ضابُطُه عْآ ٌكوَآ المضاُف إلٌه َظْرفاأ للمضاف نقو: عزَ جنً َهمُّ اللٌِل،  "يف": -ٖ

 عي عز جنً الهمُّ فً اللٌِل. فاللٌُل وقٌت ٌ ُع فٌه الهّم.

 ومّثَل الناظُم لذلا بمثالٌآ:

ًْ ُنَضاِر: -  اْبِنً اْسَتَفاَد َخاَتَم

نددً: ابددآ: مبتدددع مرفددوع بضددمة ُم ددّدرة، وهددو مضدداف، والٌدداء: مضدداف إلٌدده. اب
 والت دٌر: ابآ لً.

ًّ  لى الفتح. والفا ل: ضمٌر مستتر ت دٌرِّ هو.  استفاَد: فعل ماٍ  مبن

: مفعددول بدده منصددوب، و المددة نصددبه الٌدداءح ألّندده مثّنددى. وهددو مضدداف،  ًْ َخدداَتَم
َهب.ُنَضاٍر: مضاف إلٌه. والت دٌر: "ِمْآ" نُ   َضاٍر. والنَُّضار ُهَو الذَّ

 :(ٔ)(   ٹ ٹ ٹ ڤ) -

                                                            
 .ٖٖسبأ، رٌة  (ٔ)
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كوآ.  َبلْ  ًّ  لى السُّ  قرف إضراب مبن

 مبتدع مرفوع. وهو مضاف،  َمْكُر 

 مضاف إلٌه.  الليِل 

 عي َمْكٌر "فً" اللٌل والّنهار. والمكُر: القٌلة والخدٌعة. والتقدير 

 قرف  طف.  الواو والّنهاِر: 

هاِر             اسم معطوف مجرور، و المة جّرِّ الكسرة. التَّ

نا  آ اإلٌماآ. نا، عي: َمْكُر اللٌِل والّنهاِر َصدَّ  وخبر المبتدع مقذوف ت دٌُرِّ َصدَّ

 

 :فوائد وشواٍد 

(  ٌجُب عْآ ٌتجّرَد المضاُف مآ "عل" التعرٌف، والتنوٌآ ت وُل: هذا  الُِم ٔ)
 ا العالُم البلدة البلدِة. فال ٌصّح: هذا  الٌم البلدة، وال هذ

 نو اآ:  اإلضافةُ ( ٕ)

اأ، وهو التَّخفٌف، ف ولُنا: هذا قارُس العمارِة  ٌّ )ع( إضافة لفظٌة، تفٌُد عمراأ لفظ
عخفُّ مآ: هذا قارٌس  مارةأ. وضابُطها عْآ تضاَف الّصفُة إلى فا لِها عو 

 مفعولِها: هذا ضارُب زٌٍد. هذِّ َمْعزوفُة ِزْرٌاب.

ٌّة : تفٌُد عمراأ معنوٌاأ وهو التَّعرٌف إْآ كاَآ المضاُف إلٌه )ب( إضافة معنو
ُه اكتسَب معرفةأ  نَدما عُضٌَف  معرفة: هذا قاسوُب خالٍد. قاسوب َنِكرة، ولكنَّ

 إلى خالد، وصاَر معرفةأ باإلضافة. 

َص هذا القاسوب بأّنده قاسدوُب  وتفٌُد التَّخصٌص: هذا قاسوُب طالٍب. وقد ُخصِّ
 َب عستاذ، عو مدٌر، وتسّمى اإلضافة المقضة.طالب، ولٌس قاسو

( وإّنددددً َلَتْعرونددددً لددددذكراِا ٖ)
ةٌ   ِهدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددزَّ

 

 كمددا انددتفَ  الُعْصددفوُر بلَّلددُه الَ ْطددرُ  

(ٔ) 
 

:  المعتى       ًّ  ٌ وُل عبو َصْخر الُهَذل

إّنه إذا تدذّكَر مقبوَبَتدُه ٌصدٌُبه اضدطراٌب ٌشدبُه قركدَة الُعصدفور إذا ندزَل  لٌده مداُء     
طر.الم

اهُد فيه       قوله"لذكراِا" فإآَّ الالَم فٌه قرُف جّر للتعلٌل. الصَّ

                                                            
 .ٕٗ٘( وابآ هشام فً قطر الندى، ص ٗٔ/ٕ  ٌل ) ابآ شواهد مآ البٌت (ٔ)
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:اخلالصة

ٌّة ثالثةُ  المجرورة األسماءُ   عنواع: فً العرب

 شدَر  خمسدةَ   دددهاو ،رُّ بقدروف الجدرّ َجدتُ عسماء  وهً :فرْ بالقَ  المجرورُ   -ٔ
 .قرفاأ 

 قو: جاَء غالُم مقّمٍد.إلٌه ن هُ بإضافة اسم قبلَ  وذلا باإلضافة: المجرورُ  -ٕ

ٌّة: المجرورُ  -ٖ ِْ  عي بالتبع ذلا فً  مجرور، وٌكوآُ  هُ قبلَ  تبعٌة االسم السٍم
 .لدَ البَ و ،كٌدوْ التَّ ، وفطْ العَ ، وتعْ النَّ  األربعة: التوابع

   نقو: هذا كتاُب زٌٍد. "الالماإلضافة "فً  ٌُ ّدرُ  -

 وٍف. اشترٌُت ُجّبَة صُ    نقو:  ":ِمآْ "و

 نً همُّ اللٌِل.جَ عز َ   نقو:   ":فً"و

 

 وتطبيقات: أصئلة 

 اليصَّ ال الٕ،  ّه أ ْب عً األصٝغ٘ اليت تغُٔ: اقزأ

ٌَ َّْظدُت، فدإذا بدً  ٌات: "فدً ذاِت َصدباٍد مدآ عَْصدباِد الّربٌدِع َت كتَب عقمد َقَسآ الزَّ
علت علمُح مآ النافذة بساَط الّسماِء األزرَر ممددوداأ  لدى سدطح الَمْندزل، وقدد اشدت

 الشَّمُس فً قواشٌِه، وكأّنما هبَّْت  لى المدٌنة والطبٌعة نفقٌة سارٌٌة مآ الُقّب.

ابلددة، والطٌددوُر النازقددُة تعددوُد إلددى  فددإذا القٌدداةُ الهامدددةُ تنددتعُ  فددً الُغصددوِآ الذَّ
األ شدداِ  الُمْ فددرة، واألفندداُآ الّسددلٌبة تتشددّ ُر بدداألورار الَغّضددة، والنسددٌُم الفدداتُر 

ْسبُح فً فٌٍ  َسماوي، مآ الجمداِل  ٌقمُل إلى ٌَ هور، والعاَلُم كلُّه  الناس رسالَة الزُّ
 والنَّشوة ِوالِغْبطة". 

اسدددتخرْج مدددآ الدددّنّص: قدددرَف جدددّر ٌفٌدددُد االسدددتعالء، نعتددداأ منصدددوباأ، توكٌدددداأ  -ٔ
   مرفو اأ.

والمجرور  بالقرف، المجرور: عنواعٍ  ثالثةُ  المجرورةَ  األسماءَ  رفَت عآَّ  -ٕ
ٌّةبا ٌّآ المجروراِت واذكْر نوَع كّل منها فً الجمل إلضافة، والمجرور بالتبع . ب

 التالٌة:

هورِ  ٌقملُ . تعوُد إلى األ شاِ  الُمْ فرِة. افذةِ النَّ  مآ علمحُ          . رسالَة الزُّ

ابلةالغُ  فً .الّربٌع دعَْصبا آْ مِ اضبْط بالّشكل عواخَر الكلمات:  -ٖ  .صوآ الذَّ
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لتَّبعٌددة ٌكددوُآ فددً التوابددع األربعددة: النعددت، والعطددف، والتوكٌددد، المجددرور با -ٗ
 والبدل. 

مّثددْل لكددلِّ نددوع بمثددال واقددد مددآ إنشددائا عو مّمددا تقفددظ مددآ اآلٌددات الكرٌمددة،    
ائرة.  واألشعار السَّ

 ع رْب ما ٌلً إ راباأ وافٌاأ:  -٘

 فً قواشٌِه. الشَّمسُ  اشتعلت -

 .الَغّضة باألورار تتشّ رُ  -

 .ْسبُح فً فٌٍ  سماوي، ٌَ  -

ٌّْآ فا َل ُكل، منها. -ٙ  استخرج األفعاَل ِمْآ النَّص الّسابّر، وب
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 َخأتَ ّ املنعًمّ
 

َٖوِ     -150 َِ ٝ ِ ٔشــ َِ  ٔاــَ ٜ  ٍِ ــ ــا ٝ ٔت  ٜقــِد  َتــٖو َم
 

ــوِ    ــٕ  َئمإَـ ــر٢ٌَ   َيٜ ٞاـ ـــا ٢ ٔ ِشـ ــَ َ ـ  ٔفـ
 

 

داظُم "مقّمدد بدآ رّب الغدالويّ  " عّنده قدد عنشدأَ هدذِّ المنظومدَة  لدى الم ّدمدة ٌعلُآ النَّ
ٌّة البِآ رجّروم، وفَرَذ منهدا فدً  دام علدف ومائدة و شدرٌآ مدآ الهجدرِة  وم اآلُجرُّ

 هـ(.ٕٓٔٔالمباركة )

داظِم  لدى مدا عْسدَدٌا مدآ َصدنٌٍع لُغدوّي بددٌع هدو للناشدئة  وم وللنَّ غفَر هللا البِآ رُجرُّ
ٌّدٌب َكْنٌز وُذخر، وهو لأساتذة منهاٌج ق ٌّدة، وهدو لأّمدة ِذْكدٌر ط وٌم فً تعلدٌم العرب

 وَفْخر.

، وٌجعَل ثواَب هذا الَعَمل فً مٌزاِآ قسناتً  وعسأُل هللَا  عْآ ٌغفَر لً ولوالديَّ
ٌوَم ٌ وُم الناُس لَِربِّ العالمٌآ، وفدً مٌدزاِآ قسدناِت قارِئدِه وُمتعلِِّمدِه وناشدِرِِّ فدً 

فددً  ددام علددٍف وعربعمائددة وثالثددٌآ مددآ الهجددرِة الّندداس، وع لددُآ عّننددً فَرْغددُت مندده 
 هـ(. ٖٓٗٔالمباركة )

 َواحَلِنُد هلِل َربِّ الَعامَليًِِ
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 املال ق ااعامّ

 

(1) ّ٘ٔ  ىّص امليعْم٘ اآل ّزّم

ّٔ٘ مل  (0)  اظهاليَّ ٍآذكْزأبْاب أصاص

 اٗح أعالو اليُّ (4)

 اخ بار قٔاظ املض ْٚ (3)

 ب ْحز الإىل  الطَّزٓق (5)
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ٍَّٓ ٓب ا  ملنعًمّ اآلُجٗرئم

 امليظومة فاحتة

1- َْ ٍِـــــــــُد   ٜقــــــــــا ـــٚٔوُ ر  ُمَ ــــــــــٖ ُد  دبـــــــ
 

ـــَ دُ    اهلٜل  ـــًد٢ ٜ ِ ـــ ُْٝمـــ ـــٚل ا ــَ ٝاـــ  ٔفـــ
 

ٍّا  -2 ـــ ــُْمَصلِّــــ ٢ْ  َ ٜلــــ ــً ــْااٖرُنــــ  امٝلِنَ ٜ ــــ
 

ـــٔو  ـــٔرٔو  َيآٔاــــ ـــٜ ْ َيَهِ ــــ  َ ي٢ُ ااٗ ــــ
 

 ٔبـــــــَ ا امٜلِنٝعـــــــً ٢ ٜفااٜ ِصــــــــُدَيَبِعــــــــُد  -3
 

 َمِنـــــُجًد٢ اِبـــــ ٢ آُجـــــٗري ٢    ٍُلَتِســــه٢ 
 

ََٔاــــــــــــَ ِ   -4  َيَ ُســـــــــــَرأ ٞوــــــــــــٜعُو   ٜ َدا
 

ــٔو  ٍِـ َِ َ ٜل ــَرا   ٜ  ـــِد ُ ٔجـ ـــا ٜقـ ـــٜوٜغ َمـ  ٌَِ ـ
 

ـــُكياهلٜل   -5 ــلِ    ٜ ِنَ ٔعـــــ ــٚل َ َ ـــــ ــَ ٝاـــــ  ٔفـــــ
 

ـــٔو  ٍِــ ـــٔدُ  إ٢ٜا ــِل ٜقِصــ ٍِٔو امٝلٖ ٜ ــ ـــ  َيَ ٜلــ
 

 َباُب الَكاَلِو

َٖ ااٜ ـــــــاٜلَ   ٔ ِنــــــــدَ  -6  َ ا  ٜفٞلَ ِســـــــَ ٔ  ِ إ٢
 

 ٜاٞوــــغ٠ ُمـــــَرا٤ْي ُمٔوـــــٍْد ٜقـــــِد ُئ ــــِ  
 

ٌُِرَنــــــْ -7 ٍَِها    ٜ ٞقَســـــــاُمُو  اا٤ٔ ــــــَ َ ـــــــٜل
 

  ْ ـــِعَن ـــِرُ  َمــ ــٖو َ ــ ـــْل ُثــ ــْو  َئفِعــ  ٔاِنــ
 

٢ًٌ ٢ ٜ ي -8 ٢َ َئبـــــااٖ ِن  ٜفاألِنـــــُو  ٔبـــــاخٜلٞو
 

ٌُِعـــَرُ  ٜفــاٞقُ  َمــا ٜقٜوــًا     ِْ  ٜ ٢ْ  َُُخــً
 

ْ    َئب -9 ََ  ٔمــــِ  إ٢ٜاــــ  ُ ــــُرئ  اجٜلــــٚر  َيِنــــ
 

ــْ      ـــا َيَ ٜلــ ــَ َيُدٖب  َيااَرــ  َي ـــــَِ  َئفــ
 

ــا   -10 ــاٜلُ   َيَياْي  َيااٖ ــــــ ــاُ  ياا٤ــــــ  َيااٜ ــــــ
 

ـــٓل َ ٖ ـــــــْ             ـــِ   َيُمِنـــــــُ  َيٜاَعــــ  َيُمـــــ
 

ًَِ  َئبٜ ــــــِد -11  َياأوِعــــــُل ٔبااٚســــــك٢ َيَنــــــ
 

ٍِـــ  ِٞٔ ٍـــٔح  َم َِ   ٜفاِ ٜلــــِو َيَتـــا ااٖ  ُُُى َيَد  ـ
 

ٌَٞ ــــــَرالٜ    -12 ِٜال٤  ٌُِعـــــــَرُ  ٔبــــــ  َياحٜلــــــِرُ   
 

  ْ ــ ـــاٟل ٜاَرٜلـــ ََٔاٍـــ ـــل٣   الِنــــــو٣  َياٜل فِعـــ
 

 اإلِعَزاِبَباُب

ــوِ    -13 ُِ ٜ َياخــــــٔر٢ ااٜ ٔلـــ ــٍ ــَراُب َتِ ـــ  األِ ـــ
 

َْٞ ٔنِو   َتٞ ٔدٌّرا اِي ٜاٞوٟعا ٜفـَ ا احٜلـٖد ا
 

ـــُر أل ِ  -14 ٍٍٔــــــ ــَّٜ  ااٖ ِ  ـــَرأبَيَ ٔاــــــ  ٛٔــــــ
 

ًَامـــــــٔل٣  َتِدُخــــــــُل  ٔا ٢ِ ـــــــَرأب           َ 
 

٠ّ  ُتـــــــــــــَ  ٗ    -15   ٞقَســــــــــــاُمُو ٜ ِدَبَعـــــــــــــ
 

  ُُِ َْ َجـــــ  َدٞفـــــْ  َيَ ِصـــــْي ُثــــٖو َخٞوــــ
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ـــَعا  -16 ـــٕي َيٜقـــــــ ٌِـــــــ ََ َد َُي   ٢َ ْٜٖياٜل ــا  ٜفـــــــ
 

ــا     ـــل٢ امٝلضـــَاد٢ ٢ َمَع ــو٢ َياأوِع ــَ األِن  ٔف
 

 َب ٔبــــاجٜلٚر ٜاَ ــــاٜفاألِنــــُو ٜقــــِد  ُخٚصــــ -17
 

ُِ ٣ ٜفاِ ٜلَ ــا  ٍَـــ ـــُِل ٔب  ٜقــِد ُخٚصــَب اأوع
 

 َباُب َعاَلَماِت الزَِّفِع

18-   َُ  َ ـــــــــــٙو  َيَياْي ٜ ٔاـــــــــــْ  َيااٗنـــــــــــً
 

         َُ ـــا َت ــــــًُ ّٝ ااٖرفــــــِ ٢  ٔبَهـــ ـــ  َ اٜلَمــــ
 

19-   ٔٔ ـــَ ا ِْٜنــــ ََ ا ــَر ـــَو  ُمٞوــــ ــاِدٜفِ  ٔبَضــــ  ٜفــــ
 

ٌِـــــــْد َه  ـَ   َٔ ٍَــــــا ٔٔ    ٜا  أ ــــــُي ااَعـــــاٜل
 

ـــَ  امٝلٜ ٖســــــــرَ  -20   َياِدٜفــــــــِ   ٔبــــــــٔو اجٜلِ ــــــ
 

ــٔلَ ا              ـــٕح ٜفَسـ ـــِ   ُمَ ٖ ــ ـــَ  ٔمــ ــا ُجٔ ـ  َيَمـ
 

ٌَٖ ٔصـــــِل -21 ـــََ ا امٝلَضـــــاد٢ُ  اا٤ـــــٔ ُ ٜاـــــِو   اـــ
 

ٍَٔصـــــِل         ٍَِهَ ــــــٔدُ َيٜا ـــٔٔو ٜا ْٔ بـــ  َشـــــــَ
 

ـــ  -22 ّٟ  ٜ ُبـــــ ــ ًَاي٣ َخِ َســـــ ــ ـــِ   ٔبـــــ  ًِٜ َياِدٜفـــــ
 

ــً ٜ   ـــًٜ  ٝفــ ٣ْ َ ُ ــ ـــا ـــًٜ   ُ ي َمــ  ٜ ُخــ
 

ــاِ ر٢ ٔ    -23 ُِ ٜفــ ــٔ ٍ ــُ  ااٖصــ ــَ ا اجٜلِ ــ  َيَنٜ ــ
 

ـــ ٔ    ْٜٔاــ ـــَ ُو  ٔبا ٍـِــ ـــا  َثٖن ـــُ   َمــ  يَدٞفــ
 

24-  َِ ٌَٞوَعٝلــــــً  ٢َ ٌَٞوَعـــــــاٜل  ٣َ ـــً  َياِدٜفــــــِ  ٔبُنــــ
 

   َِ ٢َ  َتٞوَعـــــــٔلَك َتٞوَعــــــٝلً  َيَتٞوَعـــــــاٜل
 

 ِبَباُب َعاَلَماِت اليَِّص

ٍَا  -25 ّٝ ااٖنِصــــٔي  ٜاَهــــا ٝاــــِ  ُمِ ٔصــــ  َ اٜلَمــــ
 

ــُر َيٌــــَا      ـــُ   َياٞاٜ ِسـ ْٜٔاـ ُِ  َيا ـــ  ااٜوِ ـ
 

ــؤ    -26 ُِ ٔبــ ــِ  ــٔ ُ ااٜوــ ٣َ ٜفاا٤ــ ـــً ــِ ُ  ُ ــ  َيَ ــ
 

ٌَـــــا َ ا ااٗنَهــــْ ٔاَنِصٔرـــــؤ     ٠ّ ــَ  َ اٜلمـــ
 

27-  َُ ـــَر ــٖو امٝلٞوـــــ ــً ٢  ُثـــــ ـــٖسُر اجٝلُ ـــــ  ُمٜ ـــــ
 

ـــاد٢ُ    ـــٖو امٝلَضــ ـــدُ  ُثــ ـــٔ ُ ٜاَ ِسَعــ  اا٤ــ
 

28-  ِ ٢ُ ــ ــَرَها ااَ ــ ّٜ َ ِصــ ــ ـــٔ  اخٜلِ َســ ْٜٔاــ  ٔبا
 

ِٞٔ ٍــٕح َنــٔلِو   َياِ ٔصــِي  ٔبٜ ِســر٣ َجِ ـــَ  َت
 

29-  ْ ــ َٖ  اجٜل ـــــــَِ   َيامٝلَجٖنــــ ِٜ ــ ـــِو ٔبــــ  َياِ ٜلــــ
 

ٍِـــــُح َ ــــٖنا      َ  ٔٔ ٍَــــا ـــُهَ ا ٔباا  َ ِصُرـ
 

ــُرَها  ثَ  -30 ُْ  َ ِصــ ــا ْٜٞفَعــ ّٝ ا ــ ــِ َياخٜلِ َســ  َرــ
 

ـــَا ُ ٔصَرـــــِ   ـــَٔها إ٢َ ا مــ  ٔبَ ـــــِ ٔ  ُ ً ــ
 

 َباُب َعاَلَماِت اخَلِفِض

31-    َ ــ ٌَٔوــ ــا  ــَ ٔبَهــ ٢َ اا٤ٔ ــ ــ ّٝ اخٜلٞوــ ـــ  َ اٜلَمــ
 

ِْ  ٜفـــاٞقَ ٔ     ْٔ  ُثــــٖو ٜفِ ــــ ٌَــــا  ٜاِســــْر َي
 



ٕٕٓ 
 

 

ــا   -32 َٕ َيٜفـــ ـــَر ــر٢ ٔاُ ٞوـــ َُ ٔبااٜ ِســـ ــاخٜلٞو  ٜفـــ
 

٣ِ إ٢َ ا مــــَا اِ صــــَرَ   ــ  ٜفاَيَج ــــِ ٢  َتٞ ٔسـ
 

ِٞٔ ٍـــــــٕح َنٔلــــــــٍو٢ امٜلِرَنـــــــْ -33  َيَجــــــــِ  ٢ َت
 

    ْ ــ ـــا  ٜ خـــَٔ امٝلَجٖن ٌَ   ٕٔ ـــا ٍَ َِ  ٔب ــ  َياِخٔو
 

ــر٢ ِ   -34 ــاِ ر٢ِ  َياِ َ  ّٜ ٜف ــ ــَ  َياخٜلِ َس  َياجٜلِ 
 

ٌَِنَصــر٢ ِ   ـــُٖل َمــااٜل  ٣ِ ا َِ ٔبٜو ـــِ  َياِخٔوــ
 

 َباُب َعاَلَماِت اجَلِشِو

35- ْٜ ــا َ ي٢ُ ا ٌَــــــ  ََ ــٜ ً َٖ ااٗســــــ ٢َإ٢ ــا  ِ َنــــــ
 

   ٢َ ُِ ٢  َ اٜلَم ــــــَا ـــِ َ   ٔالٍـــــــَ  َياحٜلـــ
 

٢ُِ   ٔبَ ِســـــٔ ك٣ ُمَضـــــاد٢ّ ا ٜ َتـــــْ -36  ٜفـــــاِج
 

    ْ ٌَ ــــُِو ٜفَ ـــ َِ  اآلٔخــــر٢ٜاٜلِو    َهٔ ٍــــ
 

ــٔ اٜلالٜ  -37 ــا اٞاَ َســـْ اِ ـ ــِ ٕ  َمـ ٢ُِ  ٔبَ ـ ــ  َياِجـ
 

ْٜٞفَعــــــــااٜل  ّٜ  ا ـــَ  آٔخــــــــُرُى َياخٜلِ ســــ
 

ََاَباُب اأَلفَعاِل َوَأِح  َكاِم

ــالٜ   -38 ــِد َخـــ َٙ ٜقـــ ــ ٠ّ  ُمٔضـــ ــ ََ َثاٜلَثـــ ـــ  َيِنـــ
 

 َئفِعـــــــُل   ٜ ِمـــــــر٣  َيُمَضـــــــاد٢ْ  َ ـــــــاٜل 
 

٢ِ ٜ َبـــــَدا -39 ْٜٔخـــــ  ٜفامٜلأ ـــــَ  َمٞوُ ـــــًُح ا
 

   ٓ ٢َ  اِدَتـَد ُِ ٢  ٜاَدٓ  ااـَرِع ِْٜمُر ٔباجٜل  َيا
 

 ُثــــٖو امٝلَضــــاد٢ُ  اا٤ــــٔ ُ ٔفــــَ َهــــِدد٢ىٔ     -40
 

ــ  ـََيإٔـــ َِد٢ٔىإ٢ِ ــــــَدٓ   ٌِــــــُ  ٜفــــــا ِٜ  ـٔد  َ 
 

41- َُ ٍَــــــــــٖر ٌُ  َٔيُ ٞ ُ ـــــــــُو ااٖرٞفـــــــــُ   إ٢َ ا  
 

ـــدُ   ـ٢ ٣ ٜاَ ِسَعـــ ـــٕي َيجــــــَا ـــِ   َ أهـــ  ٔمـــ
 

 َباُب َىَواِصِب امُلَطاِرِع 

42-   َِ ــ َِ َيٜاــــ ــِ  إ٢َ  َِ َيٜاــــ ِٜ ــ ـــُرُو ٔبــــ  َيَ ِصــــ
  

   َِ ـــا ٝ خـــــَ ٌَــ  َٔ َِ اٜل ٢ اجٝل ـــــًُ ــ  َياٜل ٢ ٜاــ
 

ــْ   -43 ــَ اٜ  َ ٖ ـــ ــا ٜاـــ ًَاُب ٔبااٜوـــ ـــ  َياجٜلـــ
 

ٜٛٞوا        ـ٢ٞقــــــَ  اال٥ــــــ ًَاي٢ ُثــــــٖو ٜ ِي ُد  َيااــــــ
 

 

 َباُب َجَواِسِو امُلَطاِرِع

َُِما  -44 ـــ ََِت اجٜلــــــــــ ُُِمُو إ٢َ ا ٜ َد ـــ  َيَجــــــــــ
 

ـــَا  ـــَِو ٜ ٜآ ــــــ ـــَا َيٜ اـــــــ  ٔبٜلـــــــــــِو َيٜآ ــــــ
 



ٕٖٓ 
 

 

ــٖو  ال  -45 ٔٔ  ُثـــــ ــٗدَ ا ـــر٢ َيااـــــ ِْٜمـــــ  َياٜل ٢ ا
 

٢َ يَ   َْٜمــالٜ  ٔفــَ ااٖنِهــ ٔٔ  ٔ ٞلـــَ  ا  ااٗدَ ـــا
 

ــا  -46 ــْ َمِهَ ـــــ ـــِ  َيٜ ٖ ـــــ ـــا َيَمـــــ َِ َيَمـــــ  َيإ٢
 

ـــَا         ـــَِ  إ٢ِ مـــــ ََ ٜ ٌـــــ ٌٖـــــــــا   َُ َمَ ـــــــــْ ٜ 
 

ٍِٜوــــــــــَ ا  ُثـــــــــٖو  إ٢َ ا -47 ٍُِجــــــــــَ ا َيٜا  َيَ 
 

َِٞخـَ ا    َِد٢ امٜل  ٔفَ ااٚشِعر٢ اٜل  ٔفَ ااٖنِجر٢  ٜفـا
 

 لِامَلِزُفوَعاُت/َباُب الفاِع

ــٔنَدا     -48 ــِد ٝ ِن ــا ٜق ًَ  َم ــ ــِ   َيِن ــَل اِدٜف  ااٜوأ 
 

ـــَدا    ـــُو  قـــــَِد ُئجــ ـــْل ٜقِرٜلــ  إ٢ٜاٍـــــِٔو ٔفِعــ
 

ــَ َرا   -49 ِٞٔتَ ُمِضــ ــ ٌَــ ِٞٔتَ َي ــ ٌَــ ـــّرا   َيٜظأنــ
 

ـــَرا   ٌُِ  ٜ ِ ٜوـ ــَ َر ـٌَــــِْد َياِشـ   ََ ٜٛا ــ  ٜااِهـ
 

 َباُب اليَّاِئِب َعًِ الَفاِعِل

ــالٜ   -50 ــَ ااٜ ـــ ــَ ٞفَ   ٔفـــ ــأ اٜلإ٢َ ا َ ـــ   ٢ ٜفـــ
 

ـــٔاٜل  ـــّا ٜ ِي َجانــــ ـــّٔرا ٜ ِي ُمِره٢ ــــ  ُمِدَ صــــ
 

٢ْ ٔبــــوِ    -51 َِ ٔالَ ٞوُعــــً ِٞٔخ ِِٜئجــــٔي  ااٖ ــــ  ٜف
 

ــوِ    ــُو  ٜفاِ َ ٔر ــاَب َ ِن ـــُح  َ  ٍِ ـــَ  َ   َيااٖرٞف
 

َْ اأوِعـــل٢ اِ ـــُ َ ِ  َيٜاِســـُر  َمـــا     -52 ِٜٖي  ٜفـــ
 

ـــَ ا     َٚ  ُ ٔ ــــ ـــ ـــر٢ امٝلٔضــــ ـــَل آٔخـــــ ٍِــــ  ٝقَر
 

ــاد٢ ٢  -53 ـــر٢ امٝلَضـــــ ــَل آٔخـــــ ٍِـــــ ـــا  ٝقَر  َيَمـــــ
 

ـ٢ ٢    ـــاٜل ُمنــــــــَا ـــُي ٜفِ  ــــــــُُو ٔبـــــ ٍٔــــــ ٌَ 
 

ٌِّضـــــا  َثَرـــــِ  -54  َيٜظـــــأنّرا َيُمِضـــــَ ّرا ٜ 
 

ــِ   ٔنِنـــــْد  َئنِنـــــْد ُ ــــر٢َب ِ     ِٝٞار٢َمــ  ٜا
 

َباُب امُلِبَتَدأ َواخَلَبِز
 

ــٔلوِ   -55 ــَل َنــ ًَأمــ ــِ   َ  ــْو  ٔمــ ــَدا اِنــ  امٝلِرَ ــ
 

 ّٕ ٍٖ ـــ ــوِ  ٜاٞؤعــ ـــِد ُئنــ ـــ ٣ ٜقــ ًَ ٔبَرٞفــ ـــ  َيِنــ
 

ــَ َرا   -56 ِٞٔتَ  ُمِضـ ــ ٌَـ ِٞٔتَ  َي ــ ٌَـ ــأنّرا    َيٜظـ
 

    ٓ ًَ ُمٞوَ ـــَر ُِ  َيِنــــ ٌُِســـَ ٞ َر   ُْ ًِ  ٜاااٜ ــــ
 

ــٔنَدا   -57 ــِد ٝ ِنـ ــٔ ُ ٜقـ ــُو اا٤ـ ــُر األِنـ  َياخٜلَرـ
 

ـــََدا  َُِ  ٜ بـــ ـــِٔو َياِدٔتٜواَ ــــــُو  ااـــــــ  إ٢ٜاٍـــ
 

58- ْٜ ِٞٔتَ َي ٌَـــــــ َّا  ََٔيُمٞوـــــــَر  ٍِــــــَر ُمٞوــــــَر
 

ٍِــــــــْد ُمِهَ ـــــــدٔ     ًُ  َنٔع ــِ ْْ َ  ــــــ ِٜٖي  ٜفــــــ
 

ــُريدُ   -59 ٍِـــ ٠ّ  َم ـــ ــِل  ٜ ِدَبَعـــ ــأ َ ٝقـــ  َيااٖجـــ
 

ٌٍَـــــــًُدُ    ـــِ   ّٝ ٔاَ ــــ ـــ ًُ ااُعٝ ًَبـــــ ـــ  َ ِ ــــ
 

ــا    -60 ــَد  ٜ ِنٔلَن ــُر ٔ ِن ٍِ ًُ اخٜل ــ ــِرُ   َ ِ   َيااع٤
 

ًِٔاَنا   َياأوــــــِعُل  َمــــــِ   ٜفأ ــــــٔلٔو ٜاٜ ــــــ
 



ٕٓٗ 
 

 

 ٜ َتــــْ  َيامٝلِرَ ــــَدا َمـــــَ   اخٜلَرــــِرـٌَــــْد  -61
 

ٜٛــــــرِ     ـٌَـــــــْد ٜ بــــــًُُى ُ ي َب ًِٔاه٢ِو   ٜاٜ ـــــ
 

ََا ٌَ َوَأَخَواِت  َباُب َكا

ــرِ  -62 ــُرَّٜ اخٜلَرـــ ــَو َيَ ِصـــ ــَّٜ األِنـــ  َيَدٞفُعـــ
 

ـــَر  ـــِْو ُمِعَ رـــ ٢ْ ُ  ـــ ْٜٞفَعــــــا ـــَٔ ٔى ا  ٔبهـــ
 

ََ  َيٜ ِمَســــْ ٜظــــٖل  َبــــاَت ٜ ِهــــَرَ ا -63  ٜاــــا
 

ٍَِ   َمــِ   َمـا َبر٢َ ـا     ٜ ِ َ ْ َي   َهــاَد ٜاـ
 

َٗ َمــــا  -64 ــ َْ  َمــــا اِ ٜوــــ٤َّ  َيَمــــا ٜفٔ ــ ـَا  َمــــا
 

ـــا  ٔمِنهــــــَا َتصــــــَٖرَ   اِ  ــــــَُ ا     َيَمـــ
 

ـــإَٔ ا     -65 ََ  ٜقـــ ــا ــا ٜاٜ ـــ ــا  ٜاَهـــ ـــُو ٔبَ ـــ  ٜاـــ
 

ــإَٔ ا       ِِ َهـ ـــ٘را َيٜ ِهرــــٔ ــْد َياــــُِ  َبـ  ـٌَـ
 

ََا َّ َوَأَخَواِت  َباَب ِإ

ََِ َ ـــــــــــُل ٜاــــــــــ -66  ٜ َٖ ََ َ ٞ ُســــــــــُو إل٢  ـا
 

  َِ ِٜ ـــٖل َياـــــــَ ـــَ   َيٜاَعـــــ ٍِــــ ـــٖ   ٜا  ٜأ ــــ
 

ـــأاوُ  -67 َٖ َمأا ـــــــــــّا ٜاَعــــــــ ُْ إ٢ ـــً  َتٝ ـــــــــ
 

    ُ َٔ ـــا ـــٍَي ٜقــ ـــَ  احٜلٔرــ ٍِـــ ـــٝلُو ٜا  َئمِجــ
 

68-  َِ ِٜ ـــٜ  ــٚرِو ٔبــــــ َٖ َشــــــ  ٜ َٖ ـــش٢ ـــِد ٔبــــــ  ٜ اِّــــــ
 

ـــ ِ    ــٔ ِدَدأ  َ  ــا هـــَاح٢  ٔاألِن ٌَ ــٖ     ٜأ 
 

ٍِـــــَ  ٔ ِنـــــَدُنِو َ ــــــَصلِ   يَ -69  ٔالٖ َ ٚنـــــَ ٜا
 

ـــِل     ـــ ٢  ٜاَعـــــ ًَق٥ـــــ ـــَ  َيااٖ   َئالٖ َرٚجــــ
 

ََا ًَّ َوَأَخَواِت  َباُب َظ

ــَدا   -70 ــًٔب ُمِرَ ــ ٢ْ  ااٝ ٝلــ ــا ِٜٞفَعــ ــِي  ٔب  ٔاِ ٔصــ
 

ََ  ٜظَنــــــِنُ  َيَجــــــَدا     َيَخَرــــــّرا  َيِنــــــ
 

ــا   -71 ـََ َ ــــــ ــُ   ــِرُ   َيَجَعٞلــــــ  َدٜ ٓ  َ ٔســــــ
 

ـــَِ ُت َ ٔلَ ـــــاٜاــــــَ    اٜ  ٔخٞلــــــُ   َياٖتدـــ
 

َٜٔقا   -72 ــا ــّدا  َهـ ـٌَـ ــُ   ــِد  ٜظَنِنـ ُْ ٜقـ ــً  َتٝ ـ
 

ًِٔاــــٔو َئخٞلــــُ   َ ِ ــــّرا َ أ ٜقـــا   ٔفـــَ ٜق
 

 امَلِعِزَفُة َواليَِّكَزُة

َٖ امٜلِعر٢ٜفـــِو -73 ٌَِ  ااٗرِشـــَد ٜ   َياِ ٜلـــِو  ُنـــٔد
 

ــوِ   ـــَد ٜ نـــــِل٢ امٜلِعر٢ٜفـ ٍَا ٔ ِنـ ــ ّٝ ٜ ِشـ ــ  َخِ َسـ
 

ــُو        -74 ــُو ااَعٜلـ ــٖو األِنـ ُِ ُثـ ـــ ََ ااٖضٔ ـ ــ  َيِنـ
 

ــِرَهوُ     ـــُو امٝلــ ـــٖو  األِنــ ِٔ  ُثــ ََا ْٜ ـــُ ي ا  ٜفــ
 



ٕٓ٘ 
 

 

ـــوِ   -75 ِْٜدَبَعــ ــٔ ُ ا ــٔد َنــ ــْ ٜ َ ــ ـــا إ٢ٜاــ  َيَمــ
 

ـــَوِ   َْ َياِتَرعــ  ٝ ٔ ٍـــــَ  ٜفاٞفَهـــــو٢ امٔلَجـــــا
 

ــاٜل ُ  -76 ـــُد َيااُ ـــــ ـــا َئنِنـــــ ًُ ٜ َ ـــــ ـــ  َ ِ ـــــ
 

ـــا ُ َيَ اٜ   َيابـــــــــِ  ـــا إِ َعــــــ  ي َ ٖ َنـــــ
 

ــؤ    -77 ــَ ٔجِنٔس ــإّٔعا ٔف ــّ ا َش ــَرٓ اِن َِ َت  َيإ٢
 

ــؤ    ـــَ َ ٞؤســ ٍِٚ  َيا ـــــّٔدا ٔفـــ ــ ٌَُعــ ـــِو   َيٜاــ
 

78-   َٔ ـــر٢ ـــَ ا ُتـــــ ــُر َيَمِهـــــ ًَ امٝلَن ٤ـــــ ـــ  ٜفِهـــــ
 

   ُ ــَِ ٔد ـــٚدٔى  ٔاٜوهـــــِو٢  امٝلرـــ ــَي  َ ــ  َتٞ ر٢ٌــ
 

ْٜٔاــــــــٕ  َيااــــــــال٤ ٢    -79  ٜفٝ ـــــــٗل َمــــــــأ  
 

ُِ  ٜاـااٜوـــــــــَر ٢  َيااُ ـــــــــاٜل ٢ٌَ   ِصٝلـــــــــ
 

 التََّواِبُع/ َباُب اليَِّعِت

ْٜاَرـــــأب -80 َْ  َ ُيي ا  ااٖنِعـــــُ  ٜقـــــِد  ٜقـــــا
 

ـــَرأب       ــَ اإل٢ِ ــ ـــُ   ٔالَ ِنعـــــًُٔت ٔفــ  ٌَِ َرــ
 

81-  ٢ِ ــِنٔ   ٜاــــَ اٜ   ٔفــــَ ااٖ ِعر٢ٌــــٔ   ي٢ااٖ ــ
 

      ٢ِ ْٜٔمــــــ ـٌَــــــْد  َهــــــأ ُي ا  َٔ ٍَــــــا  ٜا
 

 الَعِطِفَباُب 

ــأب ُ    -82 ــا َتــ ٌِّضــ ــَ   ٜ  ٛٞــ َٖ ااَع ــَ ا  َيإ٢  َنــ
 

ـــَا َنأمـــــــُ   ٠ِ  ٌـــــ ـــُُو َ َشـــــــَر  ُ ُريفــــ
 

ًَاُي َيااٜوــــــا ُثـــــٖو  ٜ ِي إ٢ٖمـــــا َيَبـــــِل -83  ااـــــ
 

ــلِ    ـــاِجَهِد َتَنـ ــْ اٜل َيٜ ِ   ٜفـ ـــِ  َيَ ٖ ـ  ٜأ ـ
 

ـــدِ    -84 ــْد َيٜقـــــ ـــْد َيُمَ ٖ ـــــ ـٌَـــــ  َٔ ــا ٍَـــــ  ٜا
 

ٍُِ  َ  ــــِّرا ٜ ِي  ٍِّدا ٔمــــِ  َثَ ـــِد َنـــٜ   َنـــٔع
 

85-    َِ ـــَد ــٕد َيَ امـــــــٔر٣ َنــــ ُْ َخأاــــ ًِ ــ  َيٜقــــ
 

ٌَٞلــــَق ااٖرَشـــدِ   ٌَِســـَ ٔ ِو   ٌَُ ـــِي َي  َيَمــــِ  
 

 َباُب التَّوِكيِد

ٌَِ َرـــــــُ  امٝلـــــــَ ا٤َد ااٖ ًٔاٍــــــُد ٔفــــــَ -86  َي
 

٣َ ٜفـــاِ ر٢ٔ    َدٞفـــ ٣ َيَ ِصـــٕي  ُثــــٖو  َخٞوـــ
 

َْٜثـَرا     ٜاَ اٜ  ٔفـَ ااٖ ِعر٢ٌـٔ      -87  ٜفـاٞقُ  ا
 

  ٓ ـــَر ـــا  َتـــ ـــاٝظُو  ٜاَ ـــ ـــٔ ٔى  ٜ اٜوـــ  َيَنـــ
 

ٍُِ  َيٝاــــــٗل ٜ ِجَ ــــــُ  -88  ااــــــٖنٞوُ   َيااَعـــــــ
 

ـــ ُ    ٌَِ َرـــ ٌِه٢ِو   ـــَد ـــَ   ٜاـــ ِِٜجَ ـــ ـــا  ٔا  َيَمـــ
 

89- ُْ ٌَُصـــــــً ـٌَــــــــْد  َ ٞوُســــــــُو   َٔ ٍَـــــــا  ٜا
 

   ُْ ـــِو   ــــــــُُدي ـــَ  ٝال٤ُهـــــ ًِٔمـــــ َٖ   ٜق  َيإ٢
 

ًِ ٢ ٜ ِجَ ٔعــــــــــٍَناَيَمــــــــــٖر َ ا  -90  ٔبااٜ ــــــــــ
 

ـــٍَنا    ــّنا ُمٔرــ ـــااٟل َ َســ ـــٞغ  ٔمَجـــ  ٜفاِ ٜوــ
 



ٕٓٙ 
 

 

 َباُب الَبَدِل

ــلُ    -91 ٌَِنَ ــ ــو٣  ــ ٢ اِنــ َْ ٔمــ ــٔد ــْو ٝ ِبــ  إ٢َ ا اِنــ
 

                        ُْ ٌُِرــــَد ـــّا  ٌِضــ  إ٢ِ ـــــَراَبُو  َياأوِعـــــُل  ٜ 
 

92-    َِ َِ ُتــــــر٢ ٠ّ ٜفـــــــش٢  ٜ ٞقَســـــــاُمُو ٜ ِدَبَعـــــــ
 

 ََٔنا  ٜفاِنَ ـــِ  ٔاٜ ــًٔاَ َتِســَ ٔوِدإ٢ِ َصــا 
 

ٍَـــا     -93 ٔٔ ٜا ٔٔ  ٔمـــَ  ااٖشـــَ ُْ ااٖشـــَ  ٜفَرـــَد
 

ـــا     ٍَـــ ــُريد٣ َبه٢ ـــْد  ٜ خــــــًُٜ  َ ا ُنـــ  ـٌَـــ
 

ــ ِ    -94 ــٚل ٜاَ ــ ــَ  ااٝ ــ ٢َ  ٔمــ ــَرِع ُْ ااــ ــَد  َيَبــ
 

ـــ ِ    ٌُعــٔ  ااٖجَ  ــا  ٔ ِصــٜوُو   ٍِٟو ْٔ ــِل  َد ِٞٝا ٌَ 
 

ًُ َداٜقــــــ  -95 ــ ٣ْ َ ِ ــــ ُْ اِشــــــٔ َ ا  ـٔنََيَبــــــَد
 

ـــَٔ   ُمَ ٖ ــــــــــْد  َجَ اٝاــــــــــُو ٜفَشاٜقنــــــ
 

ًُ ٜقـــــِد َدٔاـــــيِ  -96 ــ ُْ ااَ ٜلـــــٔ   َ ِ ـــ  َيَبـــــَد
 

ٌَِرٔ ــــَ اال٤ٔعـــِي   ـٌَـــْد  ٔ َ ـــاّدا  ٜفَرّنـــا  
 

ُِ  امَلِيُصوَباُت/ َباُب امَلِفُعوِل ِب

ــؤ   -97 ــُل ٔب ــَ  اأوِع ــّ ا َيٜق ــَرٓ اِن ــا  َت  َمِهَ 
 

ْْ ٜف ــــــُِل ٔبنَ    ـــً ـــَ اٜ  َمٞوُعـــ ـــٔرٔوٜفـــ  ِصـــ
 

ٌََٔرـــــــا -98 ْٜ ـُِدُت ااَعـــــــأاَو ا  ٜأ ِجــــــــل٢ 
 

ــا     ٍَِرــ ٍٔ ـــَرَ  ااٖن ـــُ  ااٜوــ ـــِد  َدٔاِرــ  َيٜقــ
 

ــَ َرا   -99 ِٞٔتَ ُمِضـ ــ ٌَـ ِٞٔتَ َي ــ ٌَـ ــأنّرا    َيٜظـ
 

ـــَرا   ـــُو  مــــــــَا  ُ ٔاــــــ ْْ  ٔمَجاٝاــــــ ِٜٖي ــ  ٜفـــــ
 

 َيااٖجــــأ َ ٝقــــِل  ُمٖ ٔصــــْل َيُمِنٜؤصــــِل -100
 

َُاَد ـــــــَٔ ٜ خـــــــَٔ يَ    إ٢ٌـــــــٖاُى ٜ هـــــــٔلِ ٜا
 

 َباُب امَلِفُعوِل امُلِطَلِق

101-  ٓ ــَد ــا ٜاـ َٔ َثأاّجـ ــا ــْو َجـ ــَدُد اِنـ  َيامٜلِصـ
 

ــََدا     ــِل٣ َياِ ٔ َصـــاُبُو بــ  َتِصر٢ٌــــٔ   ٔفعــ
 

102-  ُٚ ٢ً ــ ـــّْ َ ِ ـــ ــٚل ٜفَ ـــ ــَدٓ ٝاـــ ًَ ٜاـــ ــ  َيِنـــ
 

    ُٚ ٢ً ٍِــــــــَ  ٜاٞؤعـــــــََ َيَمِعَنــــــــ ــَا  َب  مـــــ
 

ــَق اٜ  -103 ـــا  َياٜفــ ــَ اٜ  َمــ ــٔوٜفــ ـــٜغ  ٔفِعٔلــ  ٞوــ
 

ِٟ  ٔاٜوِضــــــــــٔلٔو  ٌَـــــــــــاَد ـ٢ ُُِدُتـــــــــــُو     ٜا
 

ـــالٜ  -104 ــاُى ٔبـــــــ ـــْق ٔاَ ِعَنـــــــ ًَٔافـــــــ  َيَ ا ُمـ
 

 ي٢فــــــَاق٢ ٜاٞوـــــــٕغ ٜاٜور٢ِ ـــــــُ   َجــــــَ اٜل    
 

 َباُب الظَِّزِف



ٕٓ3 
 

 

105-     َِ  ااع٤ــِرُ  َمِنُصــًْب َ ٜلــْ إ٢ِ ــَ اد ٔفــ
 

    َ ـــ ٌَٔوــ ٍَـــــّا   ـــاَٟ  َمٜ أ  ٍٖــ ــا ٔ  ـََمــ ـــا   إ٢ٖمــ
 

106-     ٓ ًُ َمــــا َتــــَر َٗ ٜفَنِ ــــ ــأ  َُٖمــ  ٜ ٖمـــــا اا
 

ـــََرا           ّٜ ُثــــــٖو َن ــــ ٍِـــــــٜل ًَِ   َيااٜل ٍَــــــ  اا
 

ــَدا    -107 ْٜـــــ ــٖو  ِٟ ُثـــــ ـــَر ِٟ َيُبٞ ـــــ ـــِدَي ْٝـــــ  َي
 

ــَّدا َيٜ َبــــــَدا     ــّا ٜ مـــــ ــّا َيَيٞقَ ــــ   ٍَنــــ
 

ــَراَ ا  -108 ّٔ  ٜاِي َهــــــ ــا ّٟ  َمَســــــ ـــ  َيَ ِ َ ــــــ
 

ــ   ــَِر َتنـ ــَ ِعٔ ل٢  اأو ــ ــاٜفاِنـ ٍَاَ ـ  ـَِل  َ 
 

ــَرا  -109 ــُو  اِ ٝاــــ َٗ  ٔمُجاٝاــــ ـــٜ أ  ــٖو  امٜلــــ  ُثــــ
 

ـــٖداَ   َيَخلــــــــَِ   َيَيَدا    ٜ مــــــــَاَ    ٝقـــــ
 

َٔا   -110 ـَا ــِ  إ٢ ــَد  َمــــ ــَ  ٔ ِنــــ ًَِق َتِ ــــ ــ  َيٜفــــ
 

َٔا   ـــَ ا ـــَا  ٔ ــــ ـــٖو َيُننـــــ َٔ َثــــ  ٔتٞل ـــــــَا
 

 َباُب احَلاِل

ــَرَهِو    -111 ــا اِ ــ ُِ ٔاَ ــ َٖأت ٜ  ٍِ ــَه ُْ ٔالــ ــا   احٜلــ
 

ــَِو            ٔمِنهـــــَا ُمٜوٚســــّرا َيَ ِصرـــــُُو اِ َ  ـــ
 

ــا   -112 ٍَـــ ــأ ٟ ا  ُمِرَ ه٢ ــْد  َ ـــ ـٌَـــ  َٔ ــا ٍَـــ  ٜا
 

ََ ُمِســــَرَجا    َيَبـــــاَ  َ ِ ــــْري احٔلَصـــــا
 

ٍِــــــُ  َ ِ ــــــّرا َدإٔـــــــَدا    -113  َيإ٢ٖ ـــــــٔنَ ٜأ 
 

ــَدا    َْ  َيا ـــــِر٢ٔ  امٜلٜ أهــ ــا ـــ ٢  امٔلَجــ  ٜفــ
 

ٌَــــــــ -114  ِٟ ـــَٔر  ـا َهـــــــــاح٢َيٜاًُ ــــــــُو َ  ــــــ
 

ُٔ ٔباٚتضــــــــَاح٢     ٍٔـــــــــَ ٌَ   ّٟ ــَ  َيٜفِضلــــــ
 

115-  ٢ْ ــا ْٜأارــــــــّا ُ ي احٜلـــــ  َُ ــً ٌَٝ ـــــ  َياٜل  
 

   ٢ْ ــَا ــّا  ٔفـــــــَ االِنٔ ِع ـــــ  إ٢ال٤  ُمَعٖرفـــــ
 

 َباُب التَِّنِييِش

ــَرَهوِ  -116 ــٔد اِ ـــ ـــا ٜقـــ ــْر ٔاَ ـــ ـــْو ُموٚســـ  ٔاِنـــ
 

٣ُ ُئنـــوِ   ـــَٔ  ااـــٖ َيأت ٔباِنـــو٢  َتِ ٍٍـــ  مـ
 

ـٌَـْد َ ٞوّسـا     ٜفاِ  -117  ٔصِي  َيٝقـِل ٜقـِد ٜطـاَب 
 

ــا   ََ ٜفٞلّســــ ـــًُ ـــٔو ٜ ِدَبعــــ ٍِـــــ ـــَ َ ٜل  َئاــــ
 

 َيَخأاـــــْد ٜ ٞاــــــَرُ  ٔمـــــِ  َ ِ ـــــر٣ي ٜ َبـــــا -118
 

ـــا   ـــِد َيَجَرــــ ِٟ  ٜقــــ ـــَر ـــُو  َ ٔ ــــ  َيٜاًُ ــــ
 

 َباُب ااِلِصِتِجَياِء

ًَا -119 ّٓ َنـــــــ ًَ ًَٓ ُنـــــــ ُِ َئنـــــــ ْٜـــــــ  إ٢ال٤ َي
 

ًََٓخــاٜل َ ــَدا  َيَ اَشــا ا   ــٔ ِجَنا َ ــ  ألِن
 

ــيُ    -120 ًَ ُمًَجــــ ــ ــٖو َيِنــــ ــاٜلُ   َتــــ  إ٢َ ا ااٜ ــــ
 

ٌُِنَصـــيُ      ــِٔد إ٢ال٤  ــِٔ   َبعــ  ٜفَ ـــا ٜ َتـــْ مــ
 



ٕٓ8 
 

 

ُْ  ٜقـــــاَ  ااٜ ـــــًُ  إ٢ال٤ َ ِ ـــــَرا    -121  َتٝ ــــــً
 

 َيٜقـــــِد ٜ َتأ ـــــَ ااٖنــــاُ  إ٢ال٤ َب ـــــَِرا 
 

ٍَا   -122 ـــا ٣ ُ ــــــــــلِّ ٣َ َيَتَ ـــــــ ـــ َِ ٔبَنٞوـــــــ  َيإ٢
 

 َْ ِِٜبٔد ٍَا    ٜف ِٔ ُمِسـَ ِجٔن  ٜاِي ٔبااٖنِصـٔي ٔجـَ
 

123- ُِ ٌَٝ ـــــــِو  ٜ َ ـــــــْد اال٤ َهـــــــأا  ٜاٜلــــــــِو  
 

  ُِ ــأا ـــ ٢ َهــ ٌِــ ًَ  ٔاَ  ــأاّ ا ٜفهـــــِ  ٜ ِي َهــ
 

124-    ْ ــ ــُو َ ٜلــ ِِٜ ر٢ِبــ ــا  ٜف ََ  َ أقّصــ ــا  ٜ ِي ٜاــ
 

ُٔ  ٔفٍـــٔو ااَعَ ـــاٜل        ــَٔ ٌٍَــ  َ َســـٔي َمــــا 
 

ــْد    -125 ـــَدٓ إ٢ال٤ ُمَ ٖ ـــــ ــا َنـــــ ــاٜاَ ـــــ  َيَمـــــ
 

 َ َرــــــدٗت إ٢ال٤ اهلٜل ٜفأطــــــَر ااٖســــــَ ا 
 

ــر٢   -126 ًَِ  احٜلِشــ ــ ٌَــ ــُد  ــًُ  ااَعِرــ ٌَٝلــ ــِل    َيَنــ
 

ـــَٚر  ٍِـــــــــ ٢ اارـــــ ـــََد  ااٖشٔو ِِٜ  ـــــ  إ٢ال٤ ٔب
 

127-    ٓ ًَ ــ ُِ َئنـ ــ ْٜـ ــَ ِجَنِ ُو  ــا اِنـ ــُو  َمـ  َيُ ٞ ـ
 

    ٓ ًَ ــَٖر اٜل ٔنــــ ٌٍُـــ   َِ  ٜ ْٔ ًَا ًَٓ  َنــــ  ُنــــ
 

ــِي ٜ ي٢  -128 ــا َيَ ــَدا   َياِ ٔص ــا ٔبَ اَش  اِجــُرِد َم
 

ـــَدا    ـــُو ُمِعَ ٔ ــ ٍَِ ــ ـــٔد اِنَ ِجَن ـــاٜل ٜقــ  َخــ
 

ــوِ    -129 ٍٖـ ـــا اأوِعٔل ــٔي ٔبَهـ ّٔ ااٖنِصـ ــ ــَ َ اٜاـ  ٔفـ
 

ـــوِ   ٍٖــ ـــٚر  ٔبهـــــَا احٜلِرٔف ّٔ اجٜلــ ـــَ  َيَ ااــ
 

ــَرا   -130 ــا َجِعٜوـ ًُِ  َ اَشـ ــ ــاَ  ااٜ ـ ُْ ٜقـ ــً  َتٝ ـ
 

ٍِ ــــَا َتعٞ   ــِ   ٔاٜ  ـــر٣ ٜفٔ ـ ــَراٜ ِي َجِعٜوـ  ٜوـ
 

 َباُب اَل اليافية للجيط

 ٔاِ ٔصـــــــِي ٔبــــــــاٜل  ُمَن ٤ـــــــّرا ُمٖ ٔصـــــــاٜل -131
 

ــَرَٖت ال    ـــ ٣ إَ ا ٜ ٞفــ ٢ًٌــ ٢ِ َتِن ــ ْٜــ ـــِ    ٔمــ
 

ــابٔ   -132 ََ ٔالُ ِرَتـــــ ـــا ُْ اٜل  إ٢مَيـــــ ـــً  َتٝ ـــــ
 

ــابٔ    ـــَ اأ َ ـــ ــَِي ٔفـــ ـــٝلُو اٜل َدٌــــ  َئمِجـــ
 

133-  ُْ ـــا ــَراُد َياإل٢ِنَ ــــــ ــُي ااٖ ٞ ــــــ ٍٔــــــ ٌَ  َي
 

ُْٜاَهـــــــ  ـــَا ـــََ  اِ ٔوصــــ ـــَا َيقــــ  ا إ٢َ ا مــــ
 

٢ْ اٜل ٔفــــَ َ ِ ــــر٢ي  -134 ُْ ٔفــــَ امٔلَجــــا  َتٝ ــــً
 

   ُ ــُ ٞ ر٢ ــا اِنــ ـــْل إ٢َ ا َمــ ِٙ َي اٜل ُبِدــ ــ  ُشــ
 

َِ َتٜ ـــــــــٖرَدِت ُمٖ ٔصـــــــــٜلِو -135 ـَ إ٢  َيَجــــــــــا
 

ــوِ   ََ  ُمِهَ ٜلــــ َِ  َت ـــــــًُ ـــا َيٜ   إ٢ِ َ ااَٝهــــ
 

ُْ اٜل ٔ ــــــــــٖد  ٔاَرٚبَنـــــــــا َياٜل -136  َتٝ ــــــــــً
 

ِٞٔت ٔبَرٞفـــــ ٣ ٜفــــاٞقَرالٜ   ٌَــــ ـــَِ    ـــٖٔد َيمــ   ــ
      

 َباُب امُلَياَدى

ِٞٔتَ -137 ٌَـــــ ََٓ  ٔفـــــَ ااٜ ـــــاٜل ٢   َٖ  امٝلَنـــــا  إ٢
 

        ِٔ ـــَا ًَا ٣  ٜاـــــَدٓ ااٗن ـــ ـــِ ّٜ  ٜ  ـــ  َخِ َســـــ
 



ٕٓ9 
 

 

َُ ااَعـــــــٜلُو  ُثــــــٖو  ااٖنٔ ــــــَرىِ    -138  امٝلٞوـــــــَر
 

ـــ َ    ِٜ  امٝلِشـ ََ ــً ــا امٜلٞ ُصـ ــَ  ٔبَهـ  ه٢َرِىٜ ِ ٔنـ
 

ـــٔ ٔى  ٜفاِ َ ٔرـــــــؤ  -139 ـــٗد  َنـــــ  ُثٖ ـــــــَ   ٔ ـــــ
 

 ُثـــــــٖو  امٝلَضـــــــاُ  َيامٝلَشـــــــٖرُو ٔبـــــــٔو 
 

ــٚو -140 ـــَ ا  ٔبااٖضــــــ ْٜٖياك٢  اِبٔنه٢ــــــ  ٜفـــــــــا
 

ٌَـــا َ ا ااٜوِهـــو٢        ــُو   ٌَُنــــًُب  َ ِنـ  ٜ ِي َمـــا 
 

ٍِــــــرُ    - 141 ـَُن ٌَــــــا  ٍُِذ َي ٌَـــــا َشــــــ  ُْ  َتٝ ــــــً
 

ـــَ ٜفاِ   ـــرُ َيااَرأقـــ ٍِــــ ْٜ ـــَرٖنُو اٜل   ٔصـــ
 

ُِ  َباُب امَلِفُعوِل أَلِجِل

ٍَاّ ــــا ٔاَســــَرِي -142 َٔ  َب ًَ اا٤ــــٔ ُ َجــــا  َيِنــــ
 

ــِي        ـــٔو َياِ َ َصـ ـــل٢ ٔفٍـ ّٔ ااَعأمـ ــ ٍُِنًَ ـ  ٜا
 

ــر٢  -143 ـــَ ا احٔلِرــــ ــاٜلاٟل ٔاَهــــ ــُ  إ٢ِجــــ  ٜاٝ ِ ــــ
 

َٔ اأرــــــــٚر  ـُِدُت  ٜ ِ َ ــــــــَد اِبٔ َ ــــــــا  َي
 

َُُباُب امَلِفُعوِل َم  َع

ـــَد َياي٢   -144 ــَي َبِعــــ ــْو اِ َ َصــــ ًَ اِنــــ ــ  َيِنــــ
 

ـــٚل َداي٢   ٢ْ ٝاـــــ ًِ ـــ ـــَ ٜقـــــ ّٕ  ٔفـــــ ـــٖ  َمَعٍـــــ
 

ــا    -145 ٍَِ  ٝقَرـ ــ ُِ  َياجٜلـ ــ ْٜٔمـ ــْ ا ًُ  ٜ َتـ ــ  َ ِ ـ
 

٤ٛــــــر٢ٌَق َنــــــاد٢َبا  ـٌَـــــْد َياا  َيَنــــــاَد 
 

 امَلِدُفوَضاُت/َباُب اإلَضاَفِة

ــاٜفوِ  -146 ـــِرٔ  َئباإل٢َ ـــ َُ ٔباحٜلـــ ــ  اخٜلٞوـــ
 

ـُِدُت اِبــــــَ  ٜ ٔبـــــَ ٝقَ اٜفـــــو  ـــِل٢   ٜأ جـــ
 

ــ ِ    -147 ّٔ اا٤ٔ ـــــَ َخٜلـــ ٍٖ ـــِو َئبااٖ َرــــــٔع  َ َعـــ
 

ـــَِ   ًَاُبـــــــــَها َيٝفٚصلــــــ  َيٝقـــــــــٚرَدِت ٜ ِب
 

ٌَٔوــــَ -148 ٌَٔلــــَ امٝلَضــــاَ   ٔبــــاا٤ال ٢   َيَمــــا  
 

ــَِل ٜ ِي ٔبٔوــــَ             َتٞ ــــٔدٌُرُى  ٔبٔ ـــــِ  َئقٍـــ
 

149- ََ َِ ُ َضــــاد٢  ٜاــــاِبٔنَ  اِنــــَ ٜوا  َخــــاَتَ 
 

ٍِــــــل٢ َيااٖنَهــــــاد٢     ًُ َمٞ ــــــر٢ اال٤  َيَ ِ ـــــ
 

َٖوِ  -150 َِ ٝ ِ ٔشـــ َِ  ٔاـــَ ٜ  ٍِ ــ ــٖو َمـــا ٝ ٔتـ ــِد  َتـ  ٜقـ
 

 ٔفـــَ َ ــــا ٢ ٔ ِشـــر٢ٌَ   َيٜ ٞاـــٕ  َئمإَـــوِ  
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 اظوااٖن ناِرٝاِ ٌَانٍّٓ مل اب  َنًَ ِب

 أصلوب امَلِدح والذَّو
 

ناُء  لى الممدوِد بّصفة مقمودة: ِنْعَم ال ائُد خالٌد. قّبذا الَعْدُل. هو املدُح:  الثَّ

لُم. اآ ُ :  هو وصُف الشًء بّصفة قبٌقة: ِبْئَس الخلُُر الَغْدُر. ال قبَّذا الظُّ

ٌّْ أصغْب  امل ح ّالّذو مً  ال ٘ عياصز:   ٓ 

 ، وال قبَّذا.، قبَّذا. وللّذم: بئسَ ِنْعمَ للمدد:  فعل المدح أو الّذم  -ٔ

 ٌكوآ معّرفاأ بأل، عو مضافاأ إلى ما فٌه عل. فاعل المدح أو الّذم  -ٕ

وهددو الم صددود، وٌعددرُب مبتدددع سددواٌء عت ددّدم عم  الم صممو  بالمممدح أو الممّذم  -ٖ
 تأّخر.

.  وٌمكآ عآ نقذَف المخصوص بالمدد عو الّذم فن ول: نعَم ال ائُد. بئَس الَعدوُّ

 "ِنْعَم" قبَّذا، الفا ُل "ذا"  : ومثلُ (ٔ)قال ابُآ مالا

اأ ف ْل: "ال قبَّذا"                        وإْآ ُترْد ذمَّ

.  ِنْعمَ   مجلّ: ًٌّ  الَبطُل  ل

ًّ  لى الفتح إلنشاء المدد. البطُل: فا ل مرفوع. ِنْعمَ   : فعل ما  جامد مبن

   البطُل( فً مقّل رفع خبر م ّدم. ِنْعمَ والجملة مآ الفعل والفا ل )

 ًٌّ : مبتدددع مرفددوع، و المددة رفعدده تنددوٌآ الّضددم. وٌجددوز عآ ن ددول:  لدد ًٌّ  ِنْعددمَ   لدد
 البطُل.

ٌُّة.  ع رْب: بئَس الخلُُر األنان

 قّبذا ال نا ُة.  -

ًّ  لى الفدتح.قبَّ  دكوآ فدً : ذا : فعل ما  جامد مبن ًّ  لدى السُّ اسدم إشدارة مبند
   فا ل.مقّل رفع 

                                                            
 .8ٖانظر: متآ علفٌة ابآ مالا، ص  (ٔ)
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: مبتدددع ال نا ددةُ  خبددر م ددّدم. رفددعً مقددّل ( فددقّبددذامددآ الفعددل والفا ددل ) والجملددة
 مرفوع.

 ال قبَّذا اإلسراُف.  -

ددكوآ. قددبَّ  ًّ  لددى السُّ ًّ  لددى الفددتح ال: قددرف نفددً مبندد : فعددل مددا  جامددد مبندد
   .الّذمإلنشاء 

ددكوآ فددً مقددّل رفددع : ذا ًّ  لددى السُّ ( فددً ال قّبددذا) جملددةو فا ددل.اسددم إشددارة مبندد
   خبر م ّدم. رفعمقّل 

 ع مرفوع، و المة رفعه تنوٌآ الّضم.: مبتداإلسرافُ 

 ع رب ما ٌلً إ راباأ وافٌاأ:   نٖلّ:

 قّبذا إت اُآ الَعَمِل. -

 [ٔٔرٌة  ]الُقُجرات:   (حب خب مب ىب يب جت )     -       
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ٍٓي   نلًب اآ ع
 

ٍُٓي:  هو إبداُء االستقساِآ واالستعظاِم نقو شًء ما. اا ع

بٌَع    ما عقسَآ الرَّ

بٌع، وتستعظُم رو َتُه وقالوَتُه.فأنَت فً هذا المث  ال تتعّجُب مآ ُقْسآ الرَّ

ًّ متصّرف قابل للتفضٌل مثل:   ٌُصاذ التعّجُب ِمْآ فِْعل ثالث

 ما عقسَآ، ما عكبَر، ما ع ظَم، ما عقلى، ما عجمَل، ما عقوى، ما عجوَد.. 

 فإذا لم ٌستوِف الشُّروط جئنا بأشّد: ما عشدَّ مٌتَة المنافِر 

ٌَّتاآ فً اللغة العربٌة هما:للتعّجب   صٌغتاآ قٌاِس

 ما عطٌَب الّنسٌَم فً ال رٌِة  ما  فعَل: -1

كوآ فً مقّل رفع مبتدع. ًّ  لى السُّ ٌّة، اسم مبن  ما: ما التعجب

ًّ  لى الفتح. والفا ل ضمٌر مستتر ت دٌرِّ هو ٌعود  لى  عطٌَب: فعل ماٍ  مبن
 "ما".

صددبه الفتقددة الظدداهرة. فددً ال رٌددة: جددار النَّسددٌَم: مفعددول بدده منصددوب، و المددة ن
 ومجرور.

ٌّة )عطٌَب الّنسٌَم( فً مقّل رفع خبر المبتدع "ما".  والجملة الفعل

ماِء   ع رْب: ما عبدَع النُّجوَم فً السَّ

نٌا إذا اجتمعدا - ٌَآ والددُّ  ما عقسدَآ الددِّ
 

ُجِل    وعقبَح الكفـَر واإلفالَس بالرَّ

       

 

اأ عكرْم  ٞفٔعِل بو:  -2 ٌّ  بمقّمٍد نب

 عكرْم: فعل ماٍ  جاء  لى صٌغة األمرح إلنشاء التعّجب. 

ًّ  لددى الفددتح الم ددّدر منددَع مددآ ظهددورِّ  )وإذا عردت الزٌدادة فهددو: فعددل مدداٍ  مبندد
 الّسكوآ الذي اقتضته صٌغُة األمر(.

 الباء: قرف جّر زائد.

 مقّمٍد: اسم مجرور لفظاأ، مرفوع مقاّلأ  لى عّنه فا ل.
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اأ:  ٌّ  تمٌٌز منصوب، و المة نصبه تنوٌآ الفتح.نب

 ع رْب ما ٌلً إ راباأ وافٌاأ:   نٖلّ:

 عَْقِبْح بالجهِل َمْسلكاأ   -

 عَْ ِظْم بصالِد الّدٌِآ َبَطالأ  -
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ََ ي خًاتها  اا
 

ٌُّر قكدَم المبتددع والخبدر: فترفدع االسدَم وٌسدّمى  كاد وعخواُتها عفعاٌل ناسخة، عي تغ
ٌّة: اسمها، وتنصُب الخبَر   وٌسّمى خبرها، وٌكوُآ خبُرها جملةأ فعل

الُم ٌدوُم.  كاَد الطفُل ٌغرُر.  سى السَّ

 وكاد وعخواتها عنواٌع ثالثة:

 تفٌُد معنى اقتراِب الفعل: كاَد، عوشَا، َكَرَب. عفعال الم اربة: -ٔ

 كاَد السَّ ُف ٌ ُع. عوشَا المسافُر عْآ ٌصَل. َكَرَب الّسقاُب ٌن شُع.

ًّ  لى الفتح. كاَد: فعل   ماٍ  ناقص مبن

 السَّ ُف: اسم كاد مرفوع، و المة رفعه الضّمة. 

 ٌ ُع: فعل مضارع مرفوع، والفا ل ضمٌر مستتر ت دٌرِّ هو. 

ٌّة فً مقّل نصب خبر كاد.  والجملة الفعل

 عوشَا المسافُر عْآ ٌصَل: -
ًّ  لى الفتح.ن ماٍ   فعلعوشَا:     اقص مبن

 عْآ: قرف نصب.  ع.مرفوعوشَا  اسمالمسافُر: 

  ت دٌرِّ هو. والفا ل ضمٌر مستتر منصوب.مضارع  فعلٌصَل: 

 .عوشافً مقّل نصب خبر  ٌّةالفعل والجملة

 عوشَكت القرُب عْآ تندلَع. َكَرَب الّسقاُب ٌن شُع.: ع ربْ 

 تفٌد معنى البدِء فً الفعل: شرَع، َطفَِر، عنشأ، عخَذ، جعَل. عفعال الشُّروع: -ٕ

ٌُغّرُد. عنشأَ المركُب ٌعوُم. عخَذ ال اضً ٌتلو شرَع المتس ابُر ٌركُ . َطفَِر البلبُل 
 القكَم. جعَل المّتهُم ٌعترُ . 

 شرَع المتسابُر ٌركُ :

ًّ  لى الفتح. ماٍ   فعلشرَع:     ناقص مبن

  ، و المة رفعه الّضمة الظاهرة.مرفوعشرَع  اسمالمتسابُر: 

  .ر مستتر ت دٌرِّ هومضارع مرفوع، والفا ل ضمٌ فعلٌركُ : 

ٌّة والجملة  .شرعَ فً مقّل نصب خبر  الفعل

 ع رْب: َطفَِر البلبُل ٌغّرُد. عخَذ ال اضً ٌتلو القكَم.

 تفٌد معنى الّرجاِء فً قصوِل الخبر:  سى، َقَرى، اْخَلْوَلَر. عفعال الّرجاء: -ٖ
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  سى المرُ  ٌزوُل. 

 َقَرى الّسروُر عآ ٌدوَم. 

 عْآ ٌصطلَقا.اخلولَر المتخاصماآ 

 :ٌزولُ  المر ُ   سى
ًّ  لى الفتح ماٍ   فعل سى:   الم ّدر منَع مآ ظهورِّ التعّذر. ناقص مبن

 ، و المة رفعه الّضمة الظاهرة. مرفوع سى  اسمالمرُ : 

  .مضارع مرفوع، والفا ل ضمٌر مستتر ت دٌرِّ هو فعلٌزوُل: 

 . سىمآ الفعل والفا ل فً مقّل نصب خبر  والجملة

 ع رْب ما ٌلً إ راباأ وافٌاأ:  

   ٌدوَم. عآْ  رورُ السُّ  َقَرى -
 َقا.لِ طَ صْ عْآ ٌَ  المتخاصماآِ  رَ لَ وْ لَ اخْ  -

 .[ٖ٘ ]النور:   (ې ې ى) -

 .[ٕٕ ]األ راف:   (ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب)

.[8 ]اإلسراء:   (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ)
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 انُو اأوِعل
 

ٌّآ، وتتضددّمآ معندداُِّ تدددلُّ  لددى ةٌ كلمددمددا معنددى اسددِم الفعددلم اسددُم الفعددل:   فعددل ُمعدد
 ثالثة عنواع: ووه. هُ  المتَ  ت بلُ  وال، هُ وزمنَ 

  اسم فعل ماٍ : -ٔ

  .(ٔ) (ۇ ۇ ۆ ۆ) هيهاَ  بمعتى َبُعدَ  -

.  افترقَ  بمعتىصّتاَن  - ًّ ًّ والورِد الّصنا     شّتاَآ ما بٌَآ الورِد الطبٌع

ٌُل ى الَ ْبُ   لى  عَ رُ ُسرعان بمعتى سَ  -  المجرم. ُسر اَآ ما 

 هٌهاَت ِخلٌّ بالَع ٌِر نواِصلُه:

ًّ  لى الفتح.  هيهاَ    اسم فعل ماٍ  مبن

 فا ل مرفوع، و المة رفعه تنوٌآ الّضم الظاهر. ِ لٌّ 

  اسم فعل مضارع: -ٕ

 عُف، للَخَونِة والُعَمالِء والمناف ٌآ.  رجَّ ضَ أُفٍّ بمعتى أتَ  -

.(ٕ) (ۉ ۉ ې ې)  أعجبُ  بمعتىَوْ   -

داِع.  بمعتى أتوّجع آهٍ  -  رٍِّ مآ الصُّ

 َوْي لَِمْآ ٌأمُر الناس بالبّر وٌنسى نفَسُه:

ًّ  لددى الّسددكوآ. والفا ددل ضددمٌر  َوْ   اسددم فعددل مضددارع بمعنددى عتعّجددُب مبندد
 مستتر ت دٌرِّ عنا.

  سم فعل عمر:ا -ٖ

  َصْه إذا تكلّم المعلُّم.  َصْه بمعتى اسك ْ  -

َل رمٌآ.اللّهم ا  بْ استجِ بمعتى  آمينْ  - ٌْ   س ِنا الَغ

ًّ  لى الّصالة. أقبلْ بمعتى َحّي  -   َق

ِه بمعنى: استمر، وزدنً(. إْيِه أّيها المتصُد  ٌْ  )إ

                                                            
 .ٖٙرٌة  ،المؤمنوآ (ٔ)

 .8ٕرٌة  ،ال صص (ٕ)
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ًّ  لى الكسر. والفا ل ضمٌر مستتر ت دٌُرِّ عنت. ِه: اسم فعل عمر مبن ٌْ  إ

ٌّآ عنوا ها فً اآلٌتٌآ الكرٌمتٌآ:   نٖلّ: ٌّآ عسماء األفعال، وب   

 .[ٖٕرٌة  ]اإلسراء:   (ہ ہ ہ ھ) 

 .[ٖٕرٌة  ]ٌوسف:   (ڀ ڀ ڀ ڀ)
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  َيات اآشرط ِْ اجلاـمّ
 

ْت ِبَا مآ قبُل عدواُت الشَّرط الجازمة التدً تجدزُم فعلدٌآ مضدار ٌآ، وهدً    َمرَّ
 ثالَل  ْشرَة عداة:

ددى، َمددآْ ، َمددا، إِآْ  دداآَ ، َمَتددى، عيّ ا، َمْهمدد ،عَنَّ ٌَّ ددآَ ، عَ ٌْ )فددً  ، إذمددا، قٌثمددا، كٌفمددا، إذاعَ
 الشِّعر(.

وهناا عدواُت شرٍط غٌر جازمة، عي ال تجزُم األفعدال، وإّنمدا تفٌدُد ارتبداَط شدًٍء 
 بشًء رخر.

 وهذِّ األدواُت هً:

ٌُست بُل مآ الّزماآ، وال ٌلٌها إال الفعل:  إ ا: -ٔ  وهً َظْرٌف لما 

اِمعٌآ. - ْبالوّي َسَقَر بصوِته السَّ ٌُخ الطَّ  إذا قَرعَ الشَّ

مَت.إذا تكلّ  -  َم عسآُّ منَا فالَزِم الصَّ

 َقْرف ٌفٌُد امتناَع الجواب المتناِع الشَّرط:  اً: -ٕ

بِه ما  اَب عقداأ ِمَآ النَّاس. - ٌْ  لو نظَر فالٌآ إلى َ 

- . ًّ ًَ ف ٌٌر واقٌد فً العالِم اإلسالم  لو عخرَج عغنٌاُء المسلمٌآ زكاَة مالِهم ما ب 

 ب لوجوِد الشَّرط: قرف ٌفٌُد امتناَع الجوا اًال: -ٖ

 لوال النٌُل لكانْت مصُر صقراء. -

 لوال رقمُة هللِا لهَلَا الناُس بذنوِبهم. -

 َقْرف ٌفٌُد امتناَع الجواب لوجود الشرط:  اًما: -ٗ

 لوما األجُر لما عنفَر مائَة علف دٌنار. -

 لوما الشَّوُر لم عكلّما بالهاتف. -

  ٌلٌها إال الفعل: َظْرف ٌفٌُد التَّكرار، وال ال١ ا: -٘

 كلّما ركبُت الطائرَة داخلتنً َرْهبة. -

 كلَّمددا الَد ِمددْآ فِْلسددطٌَآ َبددْررٌ  -
 

 خَفددَر ال لددُب فددً الَ صددٌِد وَذابددا  
 

 َقْرف ٌقمل معنى الشَّرط، وٌفٌُد التفصٌَل غالباأ:   ٖما: -ٙ
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ا األمتعُة فهً  لى سطِح القافلة. -  عمَّ

-  ًّ ض ا صاقُبنا "الرَّ  " فتوّفاُِّ هللاُ بقّمى المالرٌا.عمَّ

ددرط وجواَبددُه فددً الجمددل   نــٖلّ: ددرِط غٌددر الجازمددة وفعددَل الشَّ ٌّآ عدواِت الشَّ  دد

 التالٌة:

 لوما الكتابُة لضاَع ِنْصُف العلم. 

 إذا ساَء فعُل المرِء ساَءْت ظنوُنه. 

رواَآ ألكلَت َقلوى "الَمْ رو ".  ٌْ  لو ُزْرَت الَ 

 َعْت  ٌناي.كلما ذكرُت والديَّ دمَ 
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َُ:   ًاُ ُو ي   اُمُو  ااَعد
 

ٌٍّة األشٌاِء المعدودة.  الَعَدُد: ما َدلَّ  لى كم

 وللعدِد قوا ُد كثٌرةٌ عهّمها:

 (11-1األعداد املفسدة ) -أّوًا

ٌطاب اآ المعدوَد فً التذكٌر والتأنٌل، والتعرٌِف والتنكٌر،   :2، 1ااَعَدَاَ ر -

 وفً اإل راب: 

 نا ِتْلفاٌز واقٌد، وثالّجٌة واقدةٌ، وسرٌراِآ اثناآ، وِمْرَوقتاآ اثنتاآ. فً بٌتِ     

األ داد مآ ثالثة إلدى  شدرة: تخدالُف المعددود، عي تؤّندُل مدع المدذّكر، وتدذّكُر  -
 مع المؤّنل:

را دددة سدددبعَة مدددوّظفٌآ، وثدددالَل موّظفددداٍت، و َشدددرَة       رعٌدددُت فدددً مدٌرٌدددِة الزِّ
ٌّارات.  مكاتب، وعربَع س

ٌُددذّكُر َمَعددُه  ٌُؤّنددُل َمَعددُه العدددد. موّظفددة: معدددود مؤّنددل،  موّظددف: معدددود مددذّكر، 
 العدد.

 (:11-11األعداد املسّكب  ) -ثانيًا

عقَد  شَر واثنا  شر ٌواف اآ المعدود: فً ال ا ة عقَد  شَر طالبداأ، واثندا  شدر  -
، ةَ ر شْ  ىقدَمْ َعداأ، وإ    .  طاولةأ  ةرا  شْ تاثنو لوقةأ

 الجزُء األول ٌخالُف المعدود، والجزُء الثانً ٌوافِ ُه:   19 -13داَ راْ  -

.  عهدٌُت إلى مكتبِة الجامعِة خمسَة  َشَر كتاباأ، وخمَس  ْشرَة مجلّةأ

 ُتْبنى األ داُد المرّكبة  لى فتح الجزعٌآ ما  دا اثنً  شر فٌعامُل معاملَة المثّنى. -

:  ٌكوُآ تمٌٌُز هذِِّ األ داد المرّكبة - ، مجلّدةأ ُمْفَرداأ منصوباأ. )طالباأ، َمْ َعدداأ، لوقدةأ
 تمٌٌز منصوب(.

 (: 11 -11األعداد املعطوف  ) -ثالثًا

واقد و شروآ واثناآ و شروآ ٌواف اآ المعدود: فً ال ا دة واقدٌد و شدروآ  -
اأ، ووا ٌّ ، و شددو ةٌ قدددطالبدداأ، واثندداآ و شددروآ ُكرسدد  و شددروآ آاتدداثنروآ طاولددةأ

  .  َخرٌطةأ 

 تخالُف المعدود. و شروآ، ثالثوآ.. تسعوآ ُتوافُر دائماأ:   99 -23اْ داَ ر -

    .  عهدٌُت إلى مكتبِة الجامعة خمسةأ و شرٌآ كتاباأ، وخمساأ و شرٌآ مجلّةأ
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: تمٌٌددز  - ٌكددوُآ تمٌٌددُز هددذِّ األ ددداد المعطوفددة ُمْفددَرداأ منصددوباأ. )كتابدداأ، مجلّددةأ
 منصوب(.

ٌّدُر صدورُتها  (11 -11ألفاظ العقود: ) -زاهعًا  شروآ وثالثوآ إلى تسعٌآ ال تتغ

دالم، وٌكدوُآ تمٌٌُزهدا  لتأنٌِل المعدود عو تذكٌِرِّ، وتعامُل معاملَة جمدِع المدذّكر السَّ
 ُمْفرداأ منصوباأ:  

ٌّة. فً "ُدَبً" خمسوآ ِجْسراأ للمشاِة.  ناَل عطباُء األردآِّ ثالثٌآ جائزةأ دول

ٌسدتوي فٌهدا التدذكٌُر والتأنٌدل، وٌكدوُآ  وهليؤون:  األعداد هائ  وألف -خاهسًا

 تمٌٌُزها ُمْفرداأ مجروراأ:

تظاهَر فً الّساقة مائُة إنساآ. تظاهَر علُف إنساآ. تظاهَر ملٌوُآ إنسداٍآ. تظداهَر 
 مائتا علف إنساآ. تظاهَر عربُعمائِة علف إنساآ. تظاهَر ثالثُة مالٌٌآ إنساآ.

َاُغ على وشِن فاعم للوؤرّكس، وعلؤى وشِن فاعلؤ     الَعَدد التَّستييّب ُي -ساهعًا

 الفدائُز الثالدَل  َشدَر، َفِردَ َفِرَد الفائُز األّوُل،  للولّنث، ويطاهُق املعدوَد دائوًا:

ابُع والعشروآ. َفِردَ   الفائُز السَّ

الفددائزةُ الّسددابعُة  َفِرَقددتالفددائزةُ الثالثددَة  ْشددرَة،  َفِرَقددتَفِرَقددت الفددائزةُ الثانٌددُة، 
 العشروآ.و

 فوائد ولطائف:

 (، وتأخُذ قكَم هذِّ األ داد:9-ٖ( كلمة ِبْضع تدلُّ  لى العدد مآ )ٔ)     
مكثُت فً ال رٌة بضعَة عٌام. مكثُت بضَع لٌاٍل. مكثُت بضعَة  شَر          

. مكثُت بضعةأ و شرٌآ ٌوماأ. مكثُت بضعاأ  ٌوماأ. مكثُت بضَع  ْشرَة لٌلةأ
.  و شرٌآ لٌلةأ

ائَد  لدى الَعْ دد مدآ )ٕ)     ٌِّف تعنً الزَّ ( وُتسدتعمُل بعدَد الَعْ دِد بغٌدر ٖ-ٔ( كلمة َن
 تاء:

ٌّفاأ. ٌّفاأ. قرعُت  شرٌآ م الةأ ون  قرعُت  َشرَة ُكتٍب ون
إذا تددأّخَر العدددُد  ددآ المعدددوِد جدداَز فٌدده الَوْجهدداآ: مددررُت بطددالٍب خمسددة عو ( ٖ)    

 خمٍس.
 نعتاأ:  ندي ثوٌب واقٌد.  (واثنٌآ دقواالمفردٌآ ) ما بعَد العددٌآ ربُ عْ ( ٌُ ٗ)     

ثوٌب: مبتدع مرفوع. واقٌد: نعت مرفوع. وشدبه الجملدة ) نددي( متعلّدر           
 بمقذوف خبر م ّدم.
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 مددعمفتوقددة و ،نسدداءْشددر مؤّنددل:  َ ال مددع سدداكنةأ  [ شددرة]شددٌآ  تكددوآ( ٘)    
 َشرةُ رجال.مذّكر:  َ ال

اُر ثالثدداأ مددآ اإلبددل. اشددترى التدداجُر َسددْبعاأ مددآ الغددنُم واإلبددُل مؤنّ ( ٙ)     ثددة: َنَقددَر الجددزَّ
 الغنم.
 [ ٌعامُل معاملَة المن وص: 8( العدد ]3)     

ًَ نساٍء.  -             إذا كاآ معرفةأ تثبُت الٌاء: رعٌُت ثمانٌَة رجاٍل. رعٌُت ثمان
 ثمانٌاأ.  وإذا كاآ َنِكرة تثبُت الٌاء فً قال الّنصب: رعٌتُ  -           
 وتقذُف الٌاُء فً قالتً الّرفع والجّر: جاءْت ثماٍآ. مررُت بثماٍآ.          

دددغرى عو الكبدددرى: فدددً المكتبدددة ( 8)    ٌجدددوُز فدددً قدددراءة العددددد الَبدددْدُء بالَمْرَتبدددة الصُّ
 ( كتاباأ:ٖٙ٘ٗ)

 فً المكتبة ستٌة وثالثوآ وخمُسمائٍة وعربعُة رالف كتاب.   
 عربعُة رالف وخمُسمائٍة وستٌة وثالثوآ كتاباأ. فً المكتبة  عو:  
 ول وة، ثالثة فُ هْ اي، اثنٌآ قَ : واقد شَ ن ولَ  الخطأ عآْ  آَ مِ ( 9)   
 ( المالئكُة لٌسوا ذكوراأ وال إناثاأ، ولكننا ُتعاملُهم فً العدِد  لى ظداهِر اللَّفدظٓٔ)

رٌة  ة:]القاق   (ژ ژ ڑ ڑ ک ک) ، وهو التذكٌر، قاَل َتَعالى:اللُّغويّ 

ٔ3]. 
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 ااٗن اِ   ال 
 

ْقدو الدذٌآ عقداموا صدروَد  ٌّها المتعلُّم الّنبٌُه، طائفدةأ مدآ ع دالم النَّ عضُع بٌَآ ٌدٌَا ع
 ناِضجاأ. قوٌاأ  إلٌنا فً العصِر القدٌلِ  قتى وصلَ  هُ ورفعوا بنٌانَ هذا العلِم، 

لدا بالمددارس وكانْت لكّل طائفٍة مآ الّنقاة قوا ُد ورراء واجتهادات ُ رفْت بعد ذ
ددة، وُنِسددبْت إلددى المدٌنددِة التددً عقدداموا فٌهددا كالَبْصددرة، عو ُنِسددَبْت إلددى ال ُْطددر  ٌّ الّنْقو

 كاألندلس.  

ٌّة،  دددة، واألندلسددد ٌّ دددة، والَبغداد ٌّ ٌّة، والكوف وهدددذِّ المددددارُس هدددً: المدرسدددة الَبْصدددر
ٌّة  .(ٔ)والِمْصر

 

 املدرصة الَبِصزّية:

 (.هـ3ٔٔ . )توقْ لنَّ علم ال لُ وَّ األ الواضعُ  ، وهوعبً إسقار ابآ -ٔ
 (.هـٗ٘ٔ. )بعةاء السَّ رَّ ال ُ  عقد،  مرو بآ العالء عبو -ٕ
 (.هـ3٘ٔ. )وقْ قوا د النَّ  واضعُ ، راهٌديّ الفَ بآ عقمد  الخلٌل -ٖ
 (.هـ8ٓٔ. )وقْ النَّ  فً" الكتاب" له ،بآ  ثماآ(  مرو)عبو بشر  سٌبوٌهِ  -ٗ
 (.هـٕٔٔ. )سٌبوٌهِ  تلمٌذُ  ،عدة(سْ مَ  بآاألوسط )سعٌد  األخف  -٘
د -ٙ  (.هـ8ٕٙ. )"ضبتَ  ْ المُ " كتابُ  له ،مقمد بآ ٌزٌد( العباس)عبو  المبرِّ

 تعزيف موجش باثيني مً ُىحاة البصزة:

داأ بار داأ،  اخلغٔل بً أمح : - ٌّ عْصلُُه مدآ ُ َمداآ، ولدَد ونشدأ فدً البصدرة، كداآ ذك

اأ َوِر اأ، وهو مؤّسُس  لِم الّنقو، و ٌّ عجم عول مُ  وصانعُ ، العرو   لمِ  واضعُ وت 
ٌّة   هـ.3٘ٔ ت"، الَعٌآ"فً العرب

 مَ ْلدَمدْآ بسدَط  ِ  لُ قداة، وعوَّ النُّ  بدر، إمدامُ نْ  ثماآ بآ قَ  بآعبو بشر  مرو  :صٔبُْٓ -

كداآ عنٌ داأ وإلدى بغدداد،  رقدلَ و فدً البصدرة، الخلٌدل بدآ عقمدد هُ شدٌخَ  لزمَ و، قْ النَّ 
.(م39ٙهـ/ 8ٓٔ)سنة  وفً شاّباأ بشٌرازَ ت، وقْ النَّ  فً" الكتاب" له ،جمٌالأ 

 

  

                                                            
 ، د.ت.ٕمصر، ط انظر فً تراجم األ الم ومدارسهم: المدارس الّنْقوٌة، د. شوقً ضٌف، دار المعارف،  (ٔ)

ٌوطً، تق ٌر: عبو الفضل إبراهٌم، مطبعة  ٌسى القلبً،        وبغٌة الو اة فً طب ات اللغوٌٌآ والنقاة، السُّ

 م.99٘ٔ، ٔٔر الّدٌآ الّزركلً، دار العلم للمالٌٌآ، بٌروت، طٌم. واأل الم، خ9ٙٗٔ، ٔال اهرة، ط
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 املدرصة الكوفّية:

ًّ سَ الكِ  -ٔ ًّ بآ  ائ  (.هـ89ٔ. )بعةاء السَّ رّ ال ُ  عقد، (قمزة) ل
اء -ٕ  (.هـ3ٕٓ. )"ال ررآ معانً" له ،(زٌاد)ٌقٌى بآ  الفرَّ
ًّ  تلمٌذ ،الضرٌربآ معاوٌة  هشام -ٖ  (.هـ9ٕٓ. )الكسائ

 (.هـ9ٕٔ. )"الفصٌح"و"المجالس" له، بآ ٌقٌى(لب )عقمد عْ اس ثَ العبَّ  عبو -ٗ
 (.هـ9ٖ٘. )غة"م اٌٌس اللُّ  عجممُ " له، بآ فارس عقمد -٘
وم  ابآ -ٙ ًّ الصّ رجرُّ ًّ  نهاج ٌّةرُّ اآلجُ  مةالم دّ " له، المغرب  (.هـ3ٕٖ. ) "وم

 تعزيف ُموجش باثيني مً ُىحاة الكوفة:

ّٕ ال   - ، وعقدُد مؤسسدً هدذِّ وقْ ً النَّ ف إمامٌ ، مآ عهل الكوفة زة،مْ قَ  لً بآ  :ضـاٜ

عقُد ال ّراء الّسبعة، وكاآ مدؤّدب عبنداء هداروآ  ، وهوال راءةالمدرسة، وإماٌم فً 
هـ.89ٔ تالّرشٌد، 

ٌّةرُّ اآلجُ  مةالم دّ " له، آ زُّّو ابً -  (. )وقد مّر التَّعرٌُف به(.هـ3ٕٖ. )ت "وم
 

 :البغدادّية املدرصة

ٔ-  ًّ جاج  (.هـٖٓٗ. )"لمَ الجُ كتاب " له، ار(بآ إسق الرقمآ) بد  الزَّ
ًّ )القسآ بآ عقمد( عبو -ٕ ًّ الفارس  (.هـ33ٖ. )"ةجَّ القُ "و" اإلٌضاد" له،   ل
 (.هـ9ٕٖ. )"الخصائص" له،  بآ جّنً(  ثماآّنً )عبو الفتح جِ  ابآ -ٖ
 (.هـ8ٖ٘". )ّصلفَ المُ كتاب " له  ،مر(بآ  ُ  مقمود)جار هللا  مخشريّ الزَّ  -ٗ
 (.  هـ33٘. )"اإلنصافكتاب " له، األنباريّ ت بآ البركا عبو -٘
 (.هـٖٗٙ. )"ّصلفَ المُ  درْ شَ " له ،بآ ٌعٌ (  لًعٌ  )ٌعٌ  بآ ٌَ  ابآ -ٙ

 :بغدادحاة ُى باثيني مًموجش  تعزيف

-   ّٕ هدـ( ، لده ٖٔٔ)جداج الزَّ  إسقار( نسبة إلى شدٌخهِ  بآ) بد الرقمآ  الشَّ ا 

 (.هـٖٓٗ، ت )قاأ رْ آ شَ مآ عربعٌ عكثر دَ ُشرِ " لمَ الجُ كتاب "

ّٕ  أبــْ  - ّٕ الفارصــ ــ ، واقددٌد مددآ الّنقدداة المعددروفٌآ، كدداآ )القسددآ بددآ عقمددد( :عغ

  ، ًّ  لددهمتفّرغدداأ للعلددم، ولددم ٌتددزّوج، وعقدداَم مددّدةأ فددً بددالِط سددٌِف الّدولددة الَقْمدددان
 (.هـ33ٖ، ت )"ةجّ القُ "و" اإلٌضاد"
 

  :األىدلضّية املدرصة

. "قددداةالنُّ  لدددى  دّ الدددرَّ " لددده، قمدددد بدددآ  بدددد الدددرقمآ(ع العّبددداساء )عبدددو َمَضددد ابدددآ -ٔ
 (.هـ9ٕ٘)
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 (.هـ9ٓٙ. )لمَ والجُ الكتاب  شردُ  له، (ٌوسفروف ) لً بآ خَ  ابآ -ٕ
لَ  عبو -ٖ  (.هـ٘ٗٙ. )وقْ النَّ  فً" وطئةالتَّ " له ، مر بآ مقمد(وبٌآ ) ُ  لً الشَّ
. رٌف"صفً التَّ  تعمْ المُ " له، (مؤمآصفور )عبو القسآ  لً بآ  ُ  ابآ -ٗ
 (.هـ ٖٙٙ)
 3ٕٙ. )وقْ النَّ  فً" األلفٌة" له، هللا(  بدمالا )جمال الدٌآ مقمد بآ  ابآ -٘
 (.هـ
ًّ )مقمّ ٌَّ قَ  عبو -ٙ  (.هـ 3ٗ٘. )المقٌط" البقر" له،  (ٌوسفد بآ اآ األندلس

 :األىدلطاة َحُى باثيني مًش َجِوُم تعزيف

،  ابً خ ـزّ :  -   ًّ ٌّدة، شدٌُخه  لً بآ ٌوسدف بدآ َخدروف ال ُْرُطبد إمدام فدً العرب

ابآ طاهر، عقرعَ النَّْقَو فً موطِنه، ورقَل إلى المغرب، وطاَف فدً بدالِد العدَرِب 
، ت  ًّ جداج قتى عل ى  صداُِّ بقلدب، لده شدرُد كتداِب سدٌبوٌِه، وشدرد الُجَمدل للزَّ

 هـ(.9ٓٙ)

، ثدّم ولَد فً األندلس، وتعلَّم فٌهداد بآ  بد هللا(، )جمال الدٌآ مقمّ  مالك ابً -  

رقَل إلى دمشَر وعقاَم فٌها ٌصّنُف وٌددّرُس، وكداآ فدً الّنْقدو والتَّصدرٌف بقدراأ 
ٌُبدددارى،  ٌُجدددارى، وَقْبدددراأ ال   تدددوفً بدمشدددَر سدددنة و.ْقدددالنَّ  فدددً" األلفٌدددةلددده "ال 

 (.هـ3ٕٙ)
 

 :املصزّيةاملدرصة 

ًّ )ٌقٌى بآ ُمعْ  ابآ -ٔ  (.هـ8ٕٙ. )وقْ فً النَّ  علفٌة له، (طِ ُمعِط المغرب
 (.هـٙٗٙ. )"الكافٌة" له، القاجب ) ثماآ بآ  مر( ابآ -ٕ
 (.هـ3ٙٔ. )بٌب"اللَّ  نًُمغْ " له، شام ) بد هللا بآ ٌوسف(هِ  ابآ -ٖ
 (.هـ3ٙ9. )ابآ   ٌل شردُ ، له  ٌل ) بد هللا بآ  بد الرقمآ( َ  ابآ -ٗ
ًّ السُّ  -٘  (.هـ9ٔٔ". )عوامِ ع الهَ مْ هَ " له، ) بد الرقمآ بآ عبً بكر( ٌوط
 (.هـ9ٕ9. )األشمونً شرد، له )نور الدٌآ  لً بآ مقمد( شمونًاأل -ٙ

 :ِمِصزحاة ُى باثيني مًموجش  تعزيف

ّٖ: ابــً - دد ،هللا بددآ ٌوسددف  بددد ٍغــاو األىصــار ٌّ  ة، عثنددى  لٌدده ابددآُ مددآ عئمددة العرب

ددْطدد: قَ منهدداو ْقددكثٌددرة فددً النَّ  خلدددوآ، لدده كتددبٌ  بٌددب، وعوضددح نددً اللَّ غْ دى، ومُ ر النَّ
 .(هـ3ٙٔ)ت  ،المسالا

ّٕالضُّ ٌّة والقددٌِل ) بد الرقمآ بآ عبً بكر( ْٔط ، إمام متبّقر فً  لوم العرب

ٌُلّ ددُب بددابِآ ٖٓٓوالتفسددٌر والتددارٌخ، قٌددل إّندده علّددَف عكثددَر ِمددْآ ) ( كتدداب، وكدداآ 
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(. هـ9ٔٔ، توفً سنة )عوامِ ع الهَ مْ المزهر، وهَ اإلت اآ، و الُكتب. مآ كتبه:
 

 ِسَ ًٓاخ راُد ٔقٍا ٢ امٝل

َّٓا امل عّغه  امل ّزو،        أ

ًّ فً مباد  الّنْقو. -  هذا االختباُر ٌ ٌُس مستواَا التَّقصٌل

 ٌشمُل هذا االختباُر شرَد المنظومة، والفوائَد والشَّواهَد، واألبواَب المضافة. -

 ( َبْنداأ.ٌٓ٘تكّوُآ االختباُر مآ عربعة عسئلة تشتمُل  لى ) -

 ( دقٌ ة.ٓٗجابة  آ االختبار )تكوُآ مّدةُ اإل -

 فمستواا ممتاز. ٓ٘-٘ٗ(. إذا قصلَت  لى ٓ٘ المُة االختباِر الكاملة ) -

ٌّد جداأ.  ٗٗ-ٓٗ        ٌّد.   9ٖ-ٖ٘ج  .م بول 9ٕ-ٕ٘. متوّسط ٖٗ-ٖٓج

صدداص، ودوَآ عْآ تسددتعٌَآ  -  ابدددْع باإلجابددة  ددآ عسددئلة االختبددار َوْقددَدا ب لددِم الرَّ
 بالمّدة المقّددة، ثّم اّطلْع  لى َقلِّ االختبار، واقسْب  الماِتا.بالكتاب، والتزْم 

 ]ستجد َقلَّ هذا االختبار فً موضٍع رخَر ِمْآ هذا الكتاب[.         
 

ََِ ٚداْيْ: َ  ااٗس اْ ُِٖ ااٖن املصٛل ٢َ ُوا ٓل ٔفٞ رِ، ياا ِر ً   املدٓصب: يف امل ا

  المات(٘)

ًٌّ للمعلوم نقو: فعٌل مَ  َد إلٌهنِ سْ عُ  مرفوع اسم -ٔ َد البلبلُ بن  [ ] .غرَّ

ٌفَ  ُل الفا لِ عْ  لٌه فِ  اسم منصوب وقعَ  -ٕ  [ ]  .نقو: عكرمُت الضَّ

ٌُبْ مَ عو  َ  ةٌ ـإلٌه صف عسندتْ  مرفوع سما -ٖ  [  تدع به. ]ل، وهو ما 

ٌّآُ  -ٗ   [  ] ".كٌف"لـجواباأ  عُ ـه، وٌ هٌئَة صاقبِ  اسم منصوب ٌب

ٌّآُ نوَ هُ  آُ ـّ عو ٌبٌ فِْعَله، دُ ـّ ٌؤك مصدرٌ  -٘  اتهـ  ، عو ٌب  [  . ]دَد َمرَّ
 

    "َ َعِو" الٔوٞ رِ ااٖص ٍ ّ، ي"ال" الٔوٞ رِ ِْ ااٖص ٍ ّ:  :ااجا َ ااٗس اْ

  المات( ٓٔ)

 [ ]واقدة.  التنوٌآ وعل التعرٌف فً كلمةٍ  عْآ ٌجتمعَ  ٌجوزُ  -ٔ

 [    ] الناس. كالمَ عٌُد ٌُ ماأح ألّنه الّنقاة كال سّمى  ندَ ٌالَببَّغاء  صوتُ  -ٕ

ٌُْجدزُم إال المضدارع. ]بدالجزم األفعالُ  تختصّ و بالجّر، األسماءُ  تختصُّ  -ٖ ، وال 
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 ] 

]       واالمتقاَآم عنتَ  كٌفَ  :نقواالستفهام  معه بعدَ  المفعولِ  استعمالُ  كثرُ ٌَ  -ٗ
] 

مفعولٌآ اثنٌآ. ]        ، فتنصبُ "آَّ وعخواتها"ظـالنافٌة للجنس  مَل  ال تعملُ  -٘
 ] 

مثددل: ُكددْآ، ٌكددوآ، كددائآ. ]       هددا ملَ  ٌعمددلُ ال مددآ كدداآ وعخواتهددا  ٌتصددّرفُ  مددا -ٙ
] 

،  ،كاتددبٌ  ،شددا رٌ العّ دداُد ُمفّكددٌر،  المبتدددع نقددو: خبددرُ  ٌتعددّددَ  عآْ  ٌجددوزُ  -3 ًٌّ .روائدد ]              قدداصٌّ
] 

. ِّإلددى غٌددرِ  كالمدداأ، وٌسددبر لسدداُنا ترٌدددَ  عآْ : الَغلَددط َبددَدلُ  -8 ]       نقددو: عكلددُت َقَجددرةأ تفاقددةأ
] 

ٌُعدربمؤّول ال مصدرُ ال -9 ٌُْنَتظدُر عْآ َتْهدِبَط األسدعاُر"  فدً مقدّل رفدع  فً المثال التدالً: "
 ]     [ .مبتدع

   [ ] تصبُح عفعاالأ: صاَمت العائلُة ما خال طفالأ. "ماـِ"بوقاشا"  خالو دا "ْت  َ بِ إذا سُ  -ٓٔ
 

ّٜ اقر  :احااجا ااٗس اْ ّٔن ٔى اانصًَص امل  رس  :ااايت تلٍه ، ثٓو  جِي    اْنٖل

  المات( ٓٔ)

ددا بلَغهددا وجددَد  نددَد - ًُّ إلددى داِر األْرَقددم َقددِذراأ ٌتَلفَّددُت، فلمَّ ومدد " مضددى ُصددَهٌٌب الرُّ
، ثدمَّ دندا مندُه وقداَل: مدا  الباِب  ّماَر بَآ ٌاسٍر، وكاآ ٌعرفُُه مآ قبُل، فترّدَد لقظدةأ

 ٌا  ّماُرم ترٌدُ 

ًِّ الصددغٌِر  - "ولددم ٌكددِآ المسددلموآ ُمبددالغٌآ قددٌَآ عطل ددوا هددذا اللَّ ددَب  لددى الّصددب

سوُل  نامّ ُه الرَّ نٌا  ، ف د عقبَّ  ".ال١هاُقّباأ َتْغِبُطُه  لٌه الدُّ

َر  لدٌهم َمْجدَزعََة بدَآ  - "ع دَّ عبو موسى ثالَثمائٍة مآ عشجِع ُجْنِد المسلمٌآ َقْلباأ، وعمَّ
، وَجعددَل التكبٌددَر  المددةأ  لددى د ددوِة ُجنددِد المسددلمٌآ القتقدداِم المدٌنددة، وعمددَر َثددورٍ 

َرهم مددآ عْآ ٌأخددذوا َمَعهددم   ْــِمجددَزعةُ رجاَلددُه عآ ٌتخّففُددوا مددآ مالِبسددهم، وَقددذَّ

 سٌوفِهم".
 

اب ةمآ  استخرجْ  -ٔ : النُّصوص الثالثة السَّ

  المات( ٖ)

   [    مفعوالأ مطل اأ ] -ج  صوباأ ]   [تمٌٌزاأ من -قاالأ منصوباأ ]     [ ب -ع
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 :الثالِل التً تقَتها خطٌّ وفَر سٌاقِها الكلماتِ  عواخرَ بالّشكل  اضبطْ  -ٕ

  المات( ٖ) 

 .غٌر -ج   كلّها -ب   عسامة -ع       
 

 ( للعبارة غٌر الّصقٌقة: ( للعبارة الّصقٌقة، وإشارة )ضْع إشارة ) -ٖ

  المات( ٗ)

،،  ندَ ثالل التالٌة: )الكلمات ال -ع  وقَعْت مفعوالأ فٌه.( قٌآَ  لقظةأ

ًّ  لى الضّم فً مقّل نصب. -ب  ُتْعرُب كلمة "َ ّماُر" فً النّص: ُمنادى مبن

َ ِمَلْت "َجعَل" فً النّص  مَل كاد وعخواتها فنَصبت اسماأ، ورَفَعْت خبراأ. -ج

فعداِل المضدار ة، عي بلغ  دُد األفعاِل الماضٌة فً النصوص ِضْعَف  ددِد األ -د
(ٔٗ :3.) 
 

َْ َإرِٟ  ِ  :اآراب  ااٗس اْ ّٔ ٢ُِمَد  ً    ااٖص ٍ ّ: اإلجاب

 (ة الم ٕ٘)

ٌّزُ التً  عالماتمآ ال  -ٔ  : لفعلا بها ٌتم

ٌآَقُبولُُه .  ب َقُبولُُه عل التَّعرٌف. ع  َقُبولُُه عقرف الّنداء.  ج سوفو السِّ

 : القركة مانعُ  وٌكوآُ  م صور نقو: الَفتى،ال االسمُت ّدُر القركُة  لى  -ٕ

 شتغال بقركة المناسبةاال.  ج  الّث ـل. ب   التَّعـّذر. ع 
 

 موضُع الّشاهد فً البٌت: -ٖ

قوها َقذامِ ْت إذا قالَ "  " هو:َقذامِ ْت ال وَل ما قالَ  فإآَّ      فصدِّ

ِذْكدر اسدم إآَّ وهدو .  جِذْكر إذا غٌر الجازمدة  . ب   بكسر المٌم "َِقذامر "كْ ذِ .  ع
 "ال ول"

 

  :هو واقدٌ  موضعٌ  بالكسرةِ مآ األسماِء  بُ صَ ٌُنْ  ما -ٗ

 جمع التكسٌر. ج   جمع المؤّنل الّسالم. ب  جمع المذّكر الّسالم .ع
 

 

٘- " : ًّ  " اسماآ مرفو اآ هما:نَفخَ  اَ وفُوْ  عَْوَكتا ااَ دَ ٌَ فً المثِل الَعرب

 ج. عَْوَكتا، فُواَ    ب. ٌداا، فُواَ   ع. ٌداا، عَْوَكتا
 



ٕٕ9 
 

 

 :(ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ) فً قوِل هللا تعالى: المنوُع ال -ٙ

 قودالجُ الم . ج     الم التَّعلٌل.  ب  الم ُمَزْقَل ة.  ع
 

 فارتكبْت خطأ. وهو: "تلومُ  وعنتَ  ُ ْذرٌ  لها لعلَّ غنَّْت جارٌٌة هذا الشَّطر: " -3

 ج. لعلَّ وصواُبُه لٌتَ  تلوَم   ب. تلوُم وصواُبهُ      ع. ُ ْذٌر وصواُبُه ُ ْذراأ 
 

 

 :   لى النَّقو التالً " لٌنالكم هللا فضَّ  لعلَّ : "ويّ قْ )هللا( فً الشَّاهد النّ  كلمةُ  بطُ ضْ تُ  -8

 )بالكسر( هللاِ ج  م(     )بالضَّ  هللاُ . ب  . هللَا )بالفتح(     ع

 (ژ ژ ڑ ڑ ک ک)ُتعرُب كلمة "ثمانٌة" فً اآلٌة: -9

 ج. خبراأ مرفو اأ   ب. مبتدعأ مؤّخراأ   ؤّخراأ ع. فا الأ م
 

ددُر "  َلددوْ المصدددر المددؤّول "  ٌُعددربُ  -ٓٔ ڃ ڃ ڃ چ چ  ):اآلٌددة فددًٌَُعمَّ

 :  (چ

 جدرّ . فً مقدّل ج. فً مقّل نصب مفعول به  ب . فً مقّل رفع فا ل   ع
 مضاف إلٌه

 

اأ ب -ٔٔ ٌّ با" هو:نوُع "ال" فً الجملة التالٌة: "ال َتَتمآَّ عْآ تكوَآ غن  الرِّ

 ج. ال النافٌة للجنس  ب. ال الناهٌة      ع. ال النافٌة

 المعرفة: قسامواقدةٌ مآ المجمو ات التالٌة فٌها كلمٌة لٌسْت مآ ع -ٕٔ

 ج. الَبْرر، عخً، مقّمد  ب. بغداد، َبَطل، هذا    ع.  ثماآ، هو، الذي
 

 مع التَّراخً هو:   لتَّرتٌبَ المثاُل الّداّل  لى قرف العطف الذي ٌفٌُد ا -ٖٔ

 ع. ٌموُت الّناس قّتى األنبٌاءُ  

  فالمشاةُ  ساآُ رْ الفُ  مَ دِ قَ ب. 

 عرسَل هللاُ  ٌسى ثمَّ مقّمداأ ج. 
 

كلمة ٌوسف هو:  . إ رابُ (ەئ ەئ وئ وئ ۇئ)تعالى: قاَل  -ٗٔ

ًّ  لى الّضم   منادى.  ج    لمبتدع مقذوف خبر. ب      مرفوع     مبتدع. ع  مبن
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ْسبحُ " ِمْآ قولِنا: "ماوي، سَ " المجرور سماال ىٌسمّ  -٘ٔ  : "ماوي، ٍ  سَ ٌْ فَ  فً ٌَ

 اأ مجددددددددددددددرورج.   باإلضافة اأ مجرور ب.    بالقرف اأ مجرور ع.
ٌّةبَ بالتَّ   ع

 

"ْآ عقَ مَ  َمعَ  المرءُ : "هللا  رسولُ  قالَ  -ٙٔ  . نوُع "َمْآ" فً القدٌل الّشرٌف:بَّ

ٌّة    ع. موصولة ة ج. شدددددددددددددددددرطٌّ    ب. استفهام
 جازمة

ٌّدة": "ُتْلفُدوا": فعدل مضدارع مجدزوم،  ال هدوةَ  وافُدخٌمدَة ُتلْ ال واتدأتُ  إذما" -3ٔ العرب
 و المُة جزِمه:

 ج. قذف َقْرف العلّة  ب. قذف النُّوآ  ع. ُسكوآ الواو

  " قولُُه تعالى:عاقبوآتَ ة ٌَ غَ لُ " الّشاهُد مآ ال ررِآ  لى -8ٔ

 (   ٹ ٹ ڤ ڤ)ج.                                      (گ گ ) ب.                (  مئ)ع. 

 

 :هً الأ واقداأ مفعو بُ صِ نْ تَ  التً "عىرَ " -9ٔ

ٌّةب. رعى   ة رعى اال ت ادٌّ ع.  ٌّةصَ البَ ج. رعى    الُقلُم  ر
 

الوجُه غٌر الجائِز فً َضْبِط "ورسوله"  (   ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ )-ٕٓ

 هو: 

    ورسولُُه )بضّم الالم( .ج)بفتح الالم(   ورسوَلهُ  .ب )بكسر الالم( ورسولِهِ  أ.
 

هو: هللمفعول ألجلِ  الناظمُ  هُ ضربَ المثاُل الذي  -ٕٔ

َسدارَ  ج. عَْكَرُم ِمْآ َ ْمٍرو عََبداأ  َخالِدٌ  ب. اْبِتَغاَء الِبرِّ  عَْقَمدَ  ُزْرتُ  أ. ِرٌدَر  َْ َزٌدٌد َوالطَّ
 َهاِرَباأ 

 

  (ی جئ حئ مئ ىئ)لى:وقَعْت كلمُة "َفْرداأ" فً قوِل هللا تعا -ٕٕ

  مطل اأ  مفعوالأ .  ج  فٌه     مفعوالأ . ب  قاالأ منصوباأ . ع
 

ٌُّآ معنى "االستثناء  -ٖٕ  : " هواقصالنَّ المثاُل الذي ٌب

دٌ ع.   الَّ َصالِحُ إ عََقدٌ  ٌَ ُمْ  َلمْ جاَء ال وُم إال قماراأ      ج.  ب.    َما َهَدى إاِلَّ ُمَقمَّ



ٕٖٔ 
 

 

  

َبددَدٌل وَنْعددٌت  ( ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ)فددً اآلٌددِة الكرٌمددِة: -ٕٗ

 هما:

 ج. القراَم، قٌاماأ   ب. البٌَت، القراَم   ع. الكعبَة، البٌتَ 
 

   (ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی)ُتْعَرُب جملُة "ُتْرَجُعوَآ" فً قولِِه تعالى: -ٕ٘

ج. فددددددً مقددددددّل   ب. فً مقّل َنْصب َنْعت  ع. فً مقّل َنْصب قال  
 َنْصب مفعول به ثاآٍ 

 سئلةانتهت األ
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 املس ًٓ اخ رادإجابّ 
 

 

َِ ٓدََ اْيْ:  ااٗس اْ ُٖ املصٛل ٢َ ُؤفٞ رِ، ياا ِر ا ٓل ااٖنِ ً  املدٓصب:  يف امل ا

  المات(٘)
 [المفعول المطلر] -٘[ القال] -ٗ [المبتدع] -ٖ  [المفعول به] -ٕ[ الفا ل] -ٔ

 

 : ااٖص ٍ ِّْ  الٔوٞ رِ" الااٖص ٍ ّ، ي" الٔوٞ رِ" َ َعِو" ِ َ ااجا َ:  ااٗس اْ

  المات( ٓٔ)
  [   ال  ] -٘ [نعم ] -ٗ [نعم ] -ٖ [  ال ] -ٕ [ال  ] -ٔ
 [ نعم] -ٓٔ    [ال   ] -9 [ نعم] -8 [ نعم] -3 [  ال ] -ٙ
 

ّٜ ن ى اانصًَص اقر : ااجااح ااٗس اْ ّٔ  جِي، ثٓو امل  رس  اايت تلٍها:     اْنٖل

  المات( ٓٔ)

  المات( ٖ)لنصوص: مآ ا استخرجْ  -ٔ
 
 [ُقّباأ ]مفعوالأ مطل اأ  -ج    [َقْلباأ ]منصوباأ  تمٌٌزاأ  -ب    [َقِذراأ ] قاالأ منصوباأ  -ع
 

  المات( ٖ) :         بالّشكل اضبطْ  -ٕ

 
 ]بفتح الّراء[ غٌرَ  -ج   ]بضّم الالم[ هاكلُّ  -ب      ]بفتح التاء[ عسامةَ  -ع
 

( للعبارة غٌر الّصقٌقة: و )( للعبارة الّصقٌقة، ضع إشارة ) -ٖ
  المات( ٗ)

  -د -ج -ب -ع

ِٟ ِ اآراب : َ  ااٗس اْ َْ َإر ً  ٢ُ  ااٖص ٍ ّ:   اإلجابّ َدِم

  المة( ٕ٘)

 [ب] -ٗ   [ع] -ٖ   [ع] -ٕ  [ب] -ٔ

 [  ج] -8   [ع] -3  [ج] -ٙ  [ب] -٘

 [ب] -ٕٔ        [ب] -ٔٔ            [ب] -ٓٔ        [ع] -9

  [ع] -ٙٔ[                 ج] -٘ٔ        [    ج] -ٗٔ [        ج] -ٖٔ

  [ع] -ٕٓ        [  ج] -9ٔ[                 ج] -8ٔ        [ب] -3ٔ
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[ب] -ٕٗ                 [ع] -ٖٕ[                  ع] -ٕٕ        [ع] -ٕٔ

  

 [ب] -ٕ٘

 انتهت اإلجابة
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٤ٛرٌق  َرِ ر!ااإىل  اا
 

ٌّهددا إلددى الّشدداطب  وصددلتَ  ل ددد الماضددٌة، العالٌددة والعزٌمددةِ  المددتعلّم، ٌددا ذا الهّمددةِ  ع
، المنظومددة،  هددذِِّ  بمدارسددةِ  ًّ تخطددَو  عآْ  لدداَ وٌنبغددً وَ َرْفددَت مسددتواا التَّقصددٌل

 ر، وتسددتمتَع بالّسددباقة فٌدده، وتّطلددَع  لددى طائفددةٍ ْقددإلددى البَ  عخددرى لتصددلَ  وةأ ْطددخُ 
  لدى هللا، وابددعْ  َت فتوّكدلْ ْمدزَ ، فدإذا  َ هُ مسدائلَ  تعدّرفَ و، وتالّنْقد مدآ عبدوابِ  عخرى

إلدى  األنصدارّي، ثدمَّ انت دلْ  هشامٍ  البآِ  ،الّندى وَبّل الّصدى" َقْطر" كتابِ  بمدارسةِ 
ٌّة لدم  فثّمدة عبدوابٌ  ،ابآ َ  ٌل  لى علفٌة ابآ مالدا" شرد" مدارسةِ   هاْسدرُ دْ تَ عساسد

 :وهً

 االختصاص. (ٔ
 االشتغال. (ٕ
 قذٌر. اإلغراء والتَّ  (ٖ
 صغٌر.التَّ  (ٗ
 النََّسب.  (٘
.المٌزاآ الصَّ  (ٙ ًّ  رف
 ل: عنوا ها وإ رابها.مَ الجُ  (3
  مل المصدر والمشت ات. (8
 اإل الل واإلبدال واإلدغام. (9
 توابع الّنداء: االستغاثة، النُّدبة، التَّرخٌم. (ٓٔ

فإّنده  حسدٌبوٌهِ  كتدابِ إلدى ْب َصد ٌدل فانْ ابدآ  َ  ر الّنددى وشدردِ ْطدفرغَت مدآ قَ  فإذا
ٌّا  نَّْقو الّزّخار ال بقرُ     .واألسرار الّدررِ  ببدائعِ الف

ْعُنددوآ: هددل قددرعَت  ٌَ وقددد سددّماِّ النُّقدداةُ الَبْقددر، فددإذا قٌددَل: هددل َرِكْبددَت الَبْقددرم فإّنمددا 
 كتاَب سٌبوٌِهم

ْر وشّد  ٌّةِ   لى طرٌرِ  دَ ا، وَسدَّ هللا وع انَ  . وّف اَ زرئْ المِ فشمِّ  اا.ُخطَ  الَعرب
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 ياملراج  املصاَد
 

 ال ُررآ الكرٌم. -ٔ
 ،، دار ابدآ كثٌدرٙروٌ ، ط إ راب ال ررآ الكدرٌم وبٌانده، مقٌدً الددٌآ الددّ  -ٕ

 م.999ٔهـ 9ٔٗٔبٌروت،  -ودار الٌمامة، دمشر
 م.99٘ٔ، ٔٔ، دار العلم للمالٌٌآ، بٌروت، طلًكْ رِ الزِّ  ٌآالدِّ  خٌراأل الم،  -ٖ
دغدوٌٌآ والنُّ فً طب دات اللُّ ة الو ا غٌةبُ  -ٗ ًّ قداة، السُّ ، تق ٌدر: عبدو هدـ(9ٔٔ) ٌوط

 م.9ٙٗٔ، ٔال اهرة، ط القلبً،الفضل إبراهٌم، مطبعة  ٌسى 
ددة، مقمددد مقٌددً الددّدٌآ  بددد القمٌددد،  -٘ ٌّ وم ددنٌة بشددرد الم ّدمددة اآلُجرُّ ْقفددة السَّ التُّ

 م.ٕ٘ٓٓهـ ٕٙٗٔالمكتبة العصرٌة، صٌدا، بٌروت، د.ط، 
اجقددً، د -ٙ ْقددوّي، د.  بدددِّ الرَّ ددة، بٌددروت، د.ط، التَّطبٌددر النَّ ٌّ ار النهضددة العرب

 م.939ٔ

روس العربٌدددة، مصدددطفى الغالٌٌندددً، المكتبدددة العصدددرٌة، صدددٌدا،  -3 جدددامع الددددُّ
 م.98ٔٔهـ ٔٓٗٔ، ٘ٔبٌروت، ط 

، تق ٌر:  لً القمد، مؤسسة  -8 ًّ الجمل فً الّنْقو، عبو ال اسم الّزجاج
 م.98٘ٔهـ ٘ٓٗٔ، ٕالرسالة، ط

ددددة، بٌددددروت، ط جددددواهر األدب، عقمددددد الهاشددددمً،  -9 ٌّ ، 3ٕدار الكتددددب العلم
 م.938ٔهـ 98ٖٔ

، ط  -ٓٔ ًّ  ، دار الكتب العلمٌة، )د.ت(.ٙجواهر البالغة، عقمد الهاشم
مقمددد  لددً النجددار، طبعددة دار  :هددـ(، تق ٌددر9ًٕٖ )ّنددالخصددائص، ابددآ جِ  -ٔٔ

 م.9ٕ٘ٔهـ 3ٖٔٔالكتب المصرٌة، 

رة، دار العلدددـم دلٌدددل اإل دددراب واإلمدددالء، عقمدددد عبدددو سدددعد، وقسدددٌآ شدددرا -ٕٔ
 م.98ٓٔ، ٗللمالٌٌآ، بٌروت، ط

ددة(  -ٖٔ ٌّ وم ددالب  لددى مددا َقصددُدوا مددآ ظدداهر اإل ددراب )شددرد اآلُجرُّ دلٌددل الطُّ
، ق ّ ه و لّر  لٌده: مقمدد مقفدوظ بدآ الشدٌخ، ط  ًّ ن ٌط ، ٕالقاج بآ السالا الشَّ

 م. ٕٕٓٓهـ ٕٕٗٔ
ًّ ابآ العِ  هب،الذَّ  شذرات -ٗٔ  م.939ٔ، ٕروت، ط، دار المسٌرة، بٌماد القنبل
ٌّة شرد -٘ٔ وم هـ(، تق ٌر: د.  لً موسدى 93ٖ، عقمد بآ  لً الّرملً )اآلُجرُّ

 الشوملً، دار عمٌة، الرٌا ، د.ط، د.ت.

ددة،  شددرد -ٙٔ ٌّ وم مقمددد بددآ صددالح العثٌمددٌآ، المكتبددة العلمٌددة، بٌددروت، اآلُجرُّ
 م.ٕٗٓٓهـ ٕٗٗٔ، ٔط

هدـ(، تق ٌدر: 3ٙ9 ٌل المصرّي )شرد ابآ َ  ٌل، بهاء الدٌآ  بد هللا بآ  َ  -3ٔ
 مقمد مقًٌ الّدٌآ  بد القمٌد، د.ط، د.ت.
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هدـ(، تق ٌدر: 3ٙٔابدآ هشدام األنصدارّي ) الّصددى،ر الّنددى وبدّل طْ شرد قَ  -8ٔ
   ..تدمقمد مقًٌ الدٌآ  بد القمٌد، د.ط، 

ٌّةالم ّدمة  شرد -9ٔ وم )فً  لم النَّْقو(، الدانً بآ منٌدر رل زهدوي، دار  اآلُجرُّ
 م.ٕٗٓٓهـ ٕ٘ٗٔ، ٔعرفة، بٌروت، طالم
   .م99ٗٔ ط،.د بٌروت، التربٌة، مكتبة دار شوقً، عقمد الشَّوقٌات، -ٕٓ
هـ(، ت ددٌم ٕٙ٘خارّي )مقمد بآ إسما ٌل بآ إبراهٌم البُ  ارّي،خَ البُ  صقٌح -ٕٔ

   دار الجٌل، بٌروت، د.ط، د.ت. شاكر،فضٌلة الشٌخ: عقمد مقمد 
دد بشددرد لمْسددمُ  صددقٌح -ٕٕ  المعرفددة، دار شددٌقا، خلٌددل الّشددٌخ: تق ٌددر ي،ووالنَّ

 .مٕٔٓٓ هـٕٕٗٔ ،8 ط بٌروت،
الُعبور القضارّي لكتاب شرد قطر النَّدى وبّل الصدى، د. مقمد  لً عبو  -ٖٕ

 م.99ٓٔهـٓٔٗٔ، ٔقمدة، دار  ّمار،  ماآ، ط 
دار صدددادر، ،(هدددـ3ٔٔ) مكدددرم بدددآ مقمدددد منظدددور، ابدددآ العدددرب، لسددداآ -ٕٗ

 م.99ٓٔهـ ٓٔٗٔ، ٔبٌروت، ط
ٕ٘- ( ًّ هدـ(، 3َٕٙمْتآ علفٌة ابدآ مالدا فدً النَّقدو والّصدرف، ابدآ مالدا األندلسد

 م.ٕٓٓٓهـ ٕٔٗٔ، ٔدار ابآ قزم،  بٌروت، ط

 .مٕٕٓٓهـ ٖٕٗٔ، ٔو، دار اآلثار، ال اهرة، طقْ متوآ النَّ  -ٕٙ
قاد، مختار -3ٕ ازي بكر عبً بآ مقمد الّرازي، الصِّ  ال لدم، دار(، هـٓٙٙ) الرَّ

   .م939ٔ ط،.د
 ، د.ت.ٕوٌة، شوقً ضٌف، دار المعارف، مصر، ط قْ النَّ  المدارس -8ٕ

دددة، د. مقّمدددد التدددونجً، دار الفكدددر، دمشدددر، ط -9ٕ ٌّ ، 3معجدددم األدوات النَّْقو
 م.939ٔهـٓٓٗٔ

 ال داهرة، العربٌدة، اللغدة مجمدع ورفاقده، عندٌس إبدراهٌم .د ،الوسدٌط المعجم -ٖٓ
.ت.د ،ٕط

تدب األ ارٌدب، ابدآ هشدام األنصدارّي، تق ٌدر : مقمدد كُ بٌدب  دآ نً اللَّ غْ مُ  -ٖٔ
 ًّ  بٌروت، د.ت. ،مقًٌ الدٌآ  بد القمٌد، دار إقٌاء الترال العرب

 م.98ٓٔالّنْقو المصّفى، مقّمد  ٌد، مكتبة الشباب، ال اهرة، د.ط،  -ٕٖ
 م.98ٖٔهـ ٖٓٗٔالنَّْقو الواضح،  لً الجارم ومصطفى عمٌآ، د.ط،  -ٖٖ
 ، د.ت.ٗافً،  ّباس قسآ، دار المعارف، طالنَّْقو الو -ٖٗ
ْقدددد -ٖ٘ ًّ النَّ دار المعددددارف، ال دددداهرة، د.ط، إبددددراهٌم،  العلددددٌم  بددددد ،و الددددوظٌف

 هـ.93٘ٔ
ددة، سددٌف بددآ  بددد العزٌددز بددآ مقمددد،  -ٖٙ ٌّ ددة فددً األصددول النقو ٌّ ْفقددة الوهب النَّ

 م.98ٕٔهـ ٕٓٗٔوزارة الترال ال ومً، ُ ماآ، د.ط، 
ال دوافً، الخطٌدب التبرٌدزي، دار الفكدر، دمشدر، ط الوافً فً الَعرو  و -3ٖ
 م.939ٔهـ99ٖٔ، ٖ
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 ااوهر 
 

 الصفقة الموضوع الرقم

ٌّة ٔ وم  3 مدخل إلى اآلُجرُّ

 ٕٔ فاتقة المنظومة ٕ

 ٘ٔ  َباُب الَكالَِم   ٖ

 ٕٙ َباُب اإلِْ َرابِ  ٗ

ْفعِ  ٘  ٕٖ َباُب َ الََماِت الرَّ

 3ٖ َباُب َ الََماِت النَّْصبِ  ٙ

 ٔٗ َباُب َ الََماِت الَخْفِ   3

 ٘ٗ َباُب َ الََماِت الَجْزمِ  8

 ٓ٘ َباُب األَفَعاِل َوعَْقَكاِمَها 9

 ٘٘ َباُب َنَواِصِب الُمَضاِرعِ  ٓٔ

 ٓٙ َباُب َجَواِزِم الُمَضاِرعِ  ٔٔ

 ٙٙ  الَمْرفُوَ اُت/ َباُب الفاِ لِ  ٕٔ

اِئِب َ ِآ الَفاِ لِ  ٖٔ  3ٗ َباُب النَّ

 8ٔ َباُب الُمْبَتَدع َوالَخَبرِ  ٗٔ

 9ٓ َباُب َكاَآ َوعََخَواِتَها ٘ٔ

 9ٙ َباَب إِآَّ َوعََخَواِتَها ٙٔ

 ٔٓٔ َباُب َظآَّ َوعََخَواِتَها 3ٔ

ِكَرةُ  8ٔ  ٙٓٔ  الَمْعِرَفُة َوالنَّ

َواِبُع/ َباُب النَّْعتِ  9ٔ  ٕٔٔ التَّ

 9ٔٔ َباُب الَعْطفِ  ٕٓ

 ٕٗٔ َباُب التَّوِكٌدِ  ٕٔ

 ٖٓٔ َباُب الَبَدلِ  ٕٕ

 ٖ٘ٔ الَمْنُصوَباُت/ َباُب الَمْفُعوِل ِبه ٖٕ

 ٔٗٔ َباُب الَمْفُعوِل الُمْطَلرِ  ٕٗ

ْرفِ  ٕ٘  ٘ٗٔ َباُب الظَّ

 ٕ٘ٔ َباُب الَقالِ  ٕٙ

ٌٌِزِ  3ٕ ْم  9٘ٔ َباُب التَّ

 ٘ٙٔ َباُب االِْسِتْثَناءِ  8ٕ

 3ٖٔ َباُب الَ النافٌة للجنس 9ٕ
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 39ٔ  َباُب الُمَناَدى ٖٓ

 8ٙٔ َباُب الَمْفُعوِل ألَْجلِهِ  ٖٔ

 88ٔ َباُب الَمْفُعوِل َمَعهُ  ٕٖ

 9ٔٔ باُب الَمْخفُوَضات ٖٖ

 98ٔ َخاِتَمة المنظومة  ٖٗ

 99ٔ المالقر العامة ٖ٘

 ٖٕ٘ المصادر والمراجع ٖٙ

 3ٖٕ الفهرس 3ٖ
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 د. عقمد  طٌة الّسعودي 

  م9ٙٓٔهـ/8ٖٓٔمآ موالٌد األردآ سنة 

  م993ٔقاصل  لى الدكتوراة فً األدب والن د سنة 

 ٌّة   مل فً  دد مآ الكلٌات والجامعات العرب

 :له مجمو ة مآ المؤلفات منها 

 م8ٕٓٓعقما  عدبٌة، دار الٌازوري،  ّماآ،  

 م ٕٓٔٓلٌالً  ابر سبٌل، دار دروب،  ّماآ،  

، دار المأموآ،  ّما  ًّ  مٕٓٔٓآ، شخصٌة األدٌب واإلبداع األدب
ٌّها اإلنساآ، دار المأموآ،  ّماآ،    مٌٕٓٔٓا ع

  ورٌات لدده مجمو ددة مددآ البقددول المقّكمددة والم دداالت المنشددورة فددً الدددَّ
ٌّة ٌّة والعرب  األردن

  ٌّدة والّنددوات الث افٌدة فدً الجامعدات شارا فً  دد مدآ المدؤتمرات العلم
ٌّة ٌّة والعرب  األردن

 ورات فددً البقددل ا ، واإلثددراء اللغددوّي، عشددرف  لددى  دددد مددآ الدددَّ ًّ لعلمدد
 ومهارات االّتصال

 dr.abuemam@hotmail.comالبرٌد اإللكترونً: 

 9ٕٙ333ٖٗ8ٕٗٔٓٓالهاتف: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


